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நம்	அைனவ க் ம்	 ன்னதான,	 தற்	ெபா ளாகிய	இைறவன்,	அவன்
அளிக்கின்ற	அ ளாகிய	 க்தி,		ஆகிய	அைனத் ம்	அன்ைனயின்
தி வ யிேலேய	உள்ளன.
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தந்ைத	என்பவேர	த பவர்களில்	 தன்ைமயானவர்.	அவர்	தம்	மகவிற் த்
தன்ைனேய	தந் 	வி கிறார்.		அப்ப ப்பட்ட	தந்ைதேய		மக க் 	சிந்தைனையத்
த கிறார்.		அவர்	எனக் க்	ெகா த்த	சிந்தைன	விைதகைள	மனதில்	விைதத்
அதன்	பலன்கைளேய	யாவர்க் ம்	த கிேறன்.
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ஆகிேயா க் 	இந் ல்	சமர்ப்பணம்

	



	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

நற் யிற்	பிறந் 	அண் ேனாைர	அரவைணத் 	வாழைவத்த	 லவிளக் !
ஒ க்கம்,	அன் ,	வாய்ைம,		ஈைக,	இனியெசால்,	ெமன்ைம,	பணி ,
உள்ளத் ய்ைம,	சாந்தம்,	க ைண	எ ம்	நற் ணங்களின்	இ ப்பிடமான
பள்ளிபாைளயம்
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அவர்க க் 	இந் ல்	சமர்ப்பணம்
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வழங்கியவர்:	சித்திரகவி	கி.	பிள்ளார்	ெசட்

	

	

	

	 	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

வாதாபி	வாசேனவா	தந்தபாசா	பாதந்த
வாேனச	வாபிதா	வா

	
�������:
வாதாபில்	வசிப்ப்வேன	வ க!	தந்தம்,	பாசம்	ஆகியவற்ைற	ஆ தங்களாகக்
ெகாண்டவேன	வ க!	பா	என் ம்	மகாபாரதத்ைதத்	தந்தவேன!	அன்பர்களிடம்
ேநசத்தைதக்	ெகாண்டவேன!	அைனத் யிர்க க் ம்	தந்ைதயாய்,	 லமாய்
விளங் பவேன!	வ க!	வ க!!

����	������:	 ன்னி ந் 	ப த்தா ம்	பின்னி ந் 	ப த்தா ம்	ஒேர
ெசய் ேள	வ மா 	அைமக்கப்பட்ட	சித்திர	கவிைத.		
	
	
	
	
	
	



�������	����
வழங்கியவர்:	சித்திரகவி	கி.	பிள்ளார்	ெசட்

	

�����	–	1							
������	-	1
அ ளின்	தி ேவ!	அன்ப க்ேகா	மின்பம்
ெப கிடேவ	ெசய் ம்	ெபம்மாேன!	–	 கேன
ன்ேற 	ைமயா!	 ைறவ 	நற்ெபா

ளின்ேற	ெப க	அ ள்.



	

�����	–	2
������	-	2
ெபா வில்	தி ேவாய்!	ெபான்ைமக்	 றமான்
ெந ங்கிநின்	ேறஅைணக்	 ம்நற்	–	ெபா ேளாேன!		

மால்த ம்	மாேயான்	ம கேன!	சீ ைம

ேவ 	வாக	ெம .
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க ைணயின்	வ வமானவேன!	உன 	அன்பர்க க் 	என் ம்	இன்பத்ைதேய
ெப கச்	ெசய்கிறாய்	ெப மாேன!	அழகேன,	 ன் களில்	ஏறி	அமர்ந்த
தைலவேன!	நீ	எனக் 	அ ள	ேவண் ய 	ஒன் தான்.	அ ம்	இன் தான்.
அந்தப்	ெபா ள்	என் ம்,	எதனா ம்	 ைற படாத,	மா றாத,	ேசதேமா		அைடயாத
நன்ைமைய	மட் ேம	ெகாண்ட	உன்	அ ள்	மட் ேம.	அைதப்	ெப க்கி



அ ள்வாயாக.

������	2
ஒப்பில்லா	தி ேமனிையக்	ெகாண்டவேன!	ெபான்மயமான	மாைனப்	ேபான்ற
றத்தியாம்	வள்ளியம்ைமைய	காதலால்	ெந ங்கிச்	ேசர்ந் 		அைணப்பவேன!

நன்ைம	த ம்	அைனத் ச்	ெசல்வங்கைள ம்	உைடேயாேன!		மயக்கந்த ம்
மாயங்கைள	 ரி ம்	விஷ் வின்	ம மகேன!	சீர்மி ம்	உைம	தந்த	ேவைலக்
ெகாண்டவேன!	அன்ைன	தந்த	அனத	ேவலின்	உ வம்	ேபான்ேற	என்	ஆகமான
உடைல ம்	உ தியானதாக	ஆக் வாயாக.
	

������	���	�������:
இ 	நாக	பிைணயல்	வ வலான	சித்திரத்தில்	அடங் மா 	இ 	தனித்தனி
ெவண்பாக்கைள	இயற்றி	அைமத்த	சித்திர	கவிைத.	இரட்ைட	நாக	பந்தனம்.
நாகத்தின்	தைலயிலி ந் 	ெதாடங்கி	வால்வைரயில்	ெவண்பாவின்	எ த் க்கள்
அடங் ம்.
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இந்தப்	 த்தகத்ைத	எ த	ேவண் ேகாள்	ைவத்த	 லம்	ெபயர்	தமிழ்	நண்பர்
ஃபிரான்ைஸச்	ேசர்ந்த

������	������(�����)
இந்தப்	 த்தகத்ைத	 வ ம்	ப த் ,	ஆராய்ந் 	தி த்தங்கள்	ெசான்ன
தமிழ்மன்ற	நண்பர்		

������	���������	(��������	��)
இந்தப்	 த்தகத்ைத	 வ ம்	ப த் ,	மதிப் ைர ம்	வாழ்த் ைர ம்	தந்த			

‘���������	���’	������.	��.	��������	������	
�����	��������

இப் த்தகத்திற்கான	அட்ைடப்படம்	வைரந்தளித் 	வ வைமப்பில்	உதவிய	நண்பர்
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இந் 	தி மணம்	என்கின்ற	இந் ைல

ந் 	தமிழில்	ெமாழிந்திட்டார்	–	விந்ைதமி
தாமைரச்	ெசல்வனிவர்	தாரணியில்	ஓங்கிவாழ
“பா”மைறயால்	வாழ்த் ைரத்	‘ேதன்’

	

‘இந் 	தி மணம்’	என் ம்	இந்(த) ைலப்	ப த் ப்	பார்த்ேதன்;	ப (த்)ேதன்
த்ேதன்.

“தி மணம்	என்றால்	என்ன?”	என்பதில்	ெதாடங்கி,	“தாம் லப்	ைப”	வழங்கி
வழிய ப் தல்	வைர	உள்ள	அைனத் 	தி மணச்	சடங் கைள ம்
அறிவாற்ற டன்	ஆய்ந்த டன்	அவற்றின்	தத் வ	விளக்கங்கைள ம்
வித்தகமாய்த்	தந் ள்ளார்	 லாசிரியர்.

“இல்லறம்”	என் ம்	தைலப்பில்	உள்ள	க த் கள்	இல்லறத்தான்.	இல்லாள்
ஆகிேயாரின்	ஈ ல்லாப்	ெப ைமையச்	 ட் கின்றன.	இவ க் 	அவள்	 ைண,
அவ க் 	இவன்	 ைண;	ஒ வ க்ெகா வர்	 ைணவராக	இந்த	இல்லற
இைணயேர	மற்ற	 வர்க் ம்	(பிரம்மச்சாரி,	சன்னியாசி,	வானப்பிரத்தன்
ஆகிேயார்க் )	 ைணவராக	உள்ளைதத்	ெதள் தமிழில்	ெதளி படத்
தந் ள்ளார்	இவர்.
ஜாதகப்	ெபா த்தம்	பார்ப்பைதப்	பற்றிய	இவர 	விஞ்ஞானப்	பார்ைவ
வித்தியாசமாக ம்	சிந்திக்க	ைவப்பதாக ம்	உள்ள .	 யநலத்திற்காக
ஜாதகத்ைத	மாற்றி	எ திக்	ெகா த் 	விட்டால்	ஜாதகப்	ெபா த்தம்	அல்லல்	த ம்
பாதகப்	ெபா த்தமாக	அல்லவா	மாறிவி ம்?		என் 	அைனவ க் ம்
எச்சரிக்ைக ம்	வி த் ள்ளார்	இவர்.
இந் 	தி மணம்	ெதாடர்பான	ஆன்மீக	அ 	 ைறகைள ம்,	விஞ்ஞான
அ 	 ைறகைள ம்	இந் லில்	பரவலாகக்	காண கிற .

இந் 	தி மணங்களில்	பரவலாகக்	கைடபி க்கப்ப ம்	ெதய்வ	வழிபா கள்
ன்ேனார்	வழிபா கள்,	ெபான் க்கல்,		மாப்பிள்ைள	அைழப் ,	ெபண்	அைழப் ,

அரசாணிக்கால்	ந தல்,	ேவள்வி	ெசய்தல்,	ெதய்வங்கள்,	சான்ேறார்கள்,	அக்னி,
ஆகாயம்,	 மி,	அைனத் 	 லத்ேதார்	ஆகிேயாைர	சாட்சியாக்கி	தி மணம்
ெசய்வ 	என	அைனத் 	அம்சனங்கைள ம்	ஆய் 	ெசய் ள்ள	அம்சமான	 ல்



இ .

தி மண	வி ந் 	ெதாடர்பான	விளக்கங்க ம்	அ ைம;	ஆறாத	 ைவமி
அ ைவ	அைவ.

இந் 	தி மணச்	சடங் கள்	அைனத் ம்	 ட	நம்பிக்ைககள்	அல்ல.	அைவ
வாழ்விற் 	வழிகாட் ம்	ைககாட் 	மரங்கள்	என் ம்	இந் ல்	வரிகள்,	ைவர
வரிகளாக	மின் கின்றன.

கைடசியில்	வ ம்	பின்	இைணப் ,	பின்	இைணப்பன் .	ெபான்	இைணப் 	அ .

ெமாத்தத்தில்	இந் 	தி மணம்:	சடங் க ம்	தத் வங்க ம்			என் ம்	இந்த
ைல	சீதனமாக.....			தாம் லத்	தட் ல்	ைவத் 	நமக் த்	தந் ள்ளார்	ஆசிரியர்.

தாமைரச்	ெசல்வன்	தந் ள்ள	இந் ல்	தா(ம்)	மைறயாச்	ெசல்வமாக	அைனவரின்
மனத்தி ம்	மலர்ந் 	மணம்	வீசிட	நற்றமிழில்	வாழ்த்தி	மகிழ்கின்ேறன்.

	

‘����������’	������.	��.	��������	������	எம்.	ஏ;	பி	எட்	
தமிழ்	 கைலயாசான்	(ஓய் )
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தி மணச்	சடங் கள்	 றித்த	ெதளிவான	விளக்கங்க ம்	சிந்தைனக ம்
அடங்கிய	இந் ல்,	தி மணம்	மற் ம்	 ம்பவாழ் 	 றித்த	நம்பிக்ைக ம்
பி ப் ம்	சிைதந் வ ம்	இன்ைறய	அவசர	 கத் க் 	மிக ம்	அவசியமான
ஒன் .

பி க்கவில்ைல	என்றால்	கழற்றி	எறி ம்	ஆைட	ேபால	அல்ல	தி மண	பந்தம்
என்பைத	ஒவ்ெவா வ ம்,	 க்கியமாக	இைளய	தைல ைறயினர்	உணர்ந்
ரிந் ெகாண் ,	இல்லற	வாழ்ைவ	சிறப்பாக	அைமத் க்ெகாள்ள	உத ம்	அழகான
வாழ்க்ைகக்	ைகேய 	என	இந் ைலக்	 றிப்பிடலாம்.		
ெபற்ேறார்	பார்த் ைவக் ம்	தி மண ைற	 றித்த	விளக்க ம்	காரணங்க ம்
வித்தியாசமான	சிந்தைன.	இந்த	அேரஞ்ச் 	ேமேரஜ்	 றித்த	ேகள்விைய
ஆஸ்திேரலியா	வந்தபிற 	ஆச்சர்யத்ேதா 	பல ைற	எதிர்ெகாண் க்கிேறன்.
எனக் ேம	அ 	ஆச்சர்யம்தான்.	தி மணத் க் 	 ன்,	நாேனா	என்	கணவேரா
ைகப்படம்	தவிர	ேநரில்	ஒ வைர	ஒ வர்	பார்த்ததில்ைல.	ேநர யாக
மணேமைடயில்	தாலிகட் ம்	சமயத்தில்தான்	நாங்கள்	பரஸ்பரம்	அறி கமாேனாம்.
ன்பின்	அறியாத	ஒ வேரா 	வாழ்க்ைக	எப்ப 	அைமயப்ேபாகிறேதா	என்ற

பய ம்	சந்ேதக ம்	நாளைடவில்	அன் ம்	காத மாக	மாறி,	ஊட ம்	 ட மாக
இைழேயா ..	இேதா..		ெவற்றிகரமாக	ெவள்ளிவிழாைவ	ெந ங்கிவிட்ட 	எங்கள்
தி மண	வாழ்க்ைக.	 லில்	 றிப்பிடப்பட் ப்ப 	ேபால	ச கக்	கட்டைமப்பின்
மீதான	அைசக்க	 யாத	நம்பிக்ைகதான்	காரணம்.
ஜாதகப்	ெபா த்தம்	பார்ப்ப ,	தாலி	ெசய்வ 	ேபான்ற	சடங் களின்
பின்னாலி க் ம்	காரணங்கைள	அறிய	 ந்த .	அவற்ேறா 	 ர்த்தக்கால்
ந தல்,	 ைளப்பாலிைக	வி தல்,	கங்கணம்	கட் தல்,	தி மண	விைளயாட் கள்
என	ஒவ்ெவான் க் மான	விளக்கம்	அ ைம.	அரசாணிக்கால்	என்பதன்
உண்ைமப்ெபா ள்	இப்ேபா தான்	விளங்கிய .		

இந் 	தி மணச்	சடங் களில்	காசி	யாத்திைர,	நாந்தி,	பிரம்ேமாபேதசம்
ேபான்றைவ	ெபா வான	தமிழர்	தி மண	வைக ள்	ேசரா 	எனி ம்	அைவ
றித்த	விளக்கங்கள்	பற்றி	அறிந் ெகாள்ள	இந் ல்	ஒ 	நல்ல	வாய்ப்பாக

உள்ள .	காசி	யாத்திைர	என்பைத	ஒ 	விைளயாட் 	ேபால	அர்த்தம்	 ரியாமல்
பார்த் 	ரசித்த	பல க் ம்	அதன்	ெபா ள்	 ரி ம்ேபா 	இன் ம்	ஆழமாய்
ரசிக்க ம்.	தி மணச்சடங் களின்ேபா 	ஓதப்ப ம்	மந்திரங்கைள	அவற்றின்
ெபா ள்	 ரிந் ெசால் ம்ேபா 	நிச்சயம்	நல்ல	பலன்	இ க் ம்.



லின்	பின்னிைணப் களாக..	சீமந்தம்	 தல்	சதாபிேஷகம்	வைரயிலான
சடங் கள்	 றித்தத்	தகவல்கள்	 தல்	சிறப்பம்சங்கள்.	இந் 	தி மணச்
சடங் கள்	ஒவ்ெவான்ைற ம்	பற்றி	நன்றாக	அறிந் ெகாண் 	உளப் ர்வமாக ம்
உணர் 	 ர்வமாக ம்	ெசயல்பட	இ 	ஒ 	அ ைமயான	ைகேய .	வாழ்த் கள்

����	��������,	�����������
கவிஞர்	/	கதாசிரியர்	/	கட் ைரயாளர்

இயற்ைக	 ர்ேநாக்கர்
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தி மணம்	என்றால்	என்ன?

��������	������	�����	�������������	���������
�������.	அதாவ 	இல்லற	வாழ்வின்	கடைமகைள,	உரிைமகைள	விளக் ம்
ஒ 	அறி கப்	பாடம்.		அதற்கான	சின்னச்சின்ன	உதாரணச்	சடங் கள்
உ வாக்கப்பட் ,	அவற்ைறேய	தி மணச்	சடங்காக	மாற்றி	ைவத்தனர்	நம்
ெபரிேயார்.	
தமிழனின்	வாழ்க்ைக	இன் 	ேமற்கத்திய	நாகரீகத்திற் ம்,	தன்	 ய
நாகரீகத்திற் ம்	இைடயில்	சிக்கித்	தவிக்கிற .

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

அரசின்	கல்விக்	ெகாள்ைகயா ம்,	ேவைல	வாய்ப்பின்	ஆர்வத்தா ம்,	அ ப்பைடப்
பண்பா கைள	இப்ெபா தி க் ம்	தைல ைற	இழந் 	ெகாண் க்கிற .

தி மணம்	அவசியமா?	தி மணம்	ெசய் 	என்ன	பயன்?	என் 	இைளய
தைல ைற	ேகட்ப ம்,	அதற் 	பதில்	ெசால்ல	 யாமல்	தவிப்ப ம்	அதிகமாகி
விட்ட .	ேபாதாக் ைறக் 	பல	சினிமா	கதாநாயகர்கள்	மற் ம்
நைகச் ைவயாளர்கள்,	தி மணம்	என்ப 	ெவ ம்	உடல்	சம்பந்தமான	விஷயம்
என் 	ெசால்லிக்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	
ஒ 	சினிமாவில்	பிரபல	நட்சத்திர	நைகச் ைவயாளர்	ஒ 	அழகான	நவீன
மங்ைகயிடம்	ேகட்பார்,	“ேமடம்	நீங்க	ஏன்	கல்யாணம்	ெசய் க்கைல?”



அ க் 	அந்தப்	ெபண்	ெசால் வார்.	“இேதா	பா ங்க	மிஸ்டர்,	இப்ேபா	எனக்
காஃபி	சாப்பிட ம்	ேபால	இ ந்தா,	ஒ 	கப்	காஃபி	வாங்கி	சாப்பி ேவன்.	அ க்
எ க் 	காஃபி	எஸ்ேடட்ைட	விைலக் 	வாங்க ம்?”
அப்ெபா 	விேவக்கின்	மைனவி	அைழப்பார்.	உங்கைள	அைழக்கிறாங்கேள	யார்
அ 	என் 	மங்ைக	ேகட்க,	“என் ைடய	காஃபி	எஸ்ேடட்”	என்பார்	விேவக்.

இன்ைறய	“So	called	ப த்தறிவாளர்”க க் ம்,	நவீன	மனிதர்க க் ம்
தி மணம்	என்ப 	இப்ப த்தான்	 ரிந்தி க்கிற ,	காரணம்	இல்லாமல்	இல்ைல.
இவர்க க் 	தி மணம்,	இல்லறம்	என்பைவ	எல்லாம்	என்ன	என் 	ெதரிந்
ெகாள்ள	வி ப்பேம	இ ந்ததில்ைல.
இல்லறம்	என்பைத	இ வர்	இைணந் 	வாழ்வ 	என	எளிதாகச்	ெசால்லி
வி கிற 	உலகம்.

ஒ 	ஆ ம்	ெபண் ம்	இைணந் 	வாழ்தல்	இல்லறம்	என்ப 	ேமம்ேபாக்கான
ச க	ேநாக்கில்லாத	வைரயைற.
ச கத்திற் ம்	தி மணத்திற் ம்	என்ன	சம்பந்தம்?	தி மணம்	என்ப 	ஒ
ஆண்,	ஒ 	ெபண்	என்ற	இ 	தனிப்பட்ட	நபர்க க்கிைடேயயான	தனிப்பட்ட
ஒப்பந்தம்	அல்லவா?
ப த்தறி வாதிகள்	இப்ப த்தான்	ேகள்விகைளக்	ேகட்பார்கள்.	இ 	தனிப்பட்ட
நபர்கள்	ெசய் 	ெகாள் ம்	தனிப்பட்ட	ஒப்பந்தத்திற் 		ச கம்	ஏன்	அங்கீகாரம்
வழங்க	ேவண் ம்?	இந்தக்	ேகள்விக் 	அந்தப்	ப த்தறிவாளர்கள்	பதில்	ெசால்ல
மாட்டார்கள்.	����������	���	���������	�����
��������	����,	�������������	������	��������,
�������	������.	
ச கத்திற் ம்	 ம்பத்திற் ம்	ெகா க்கல்	வாங்கல்	இ க்கத்தான்	ெசய்கிற .
����������	�����	������	�����������������,
��������������	���������	�������/��������
������	�����������	������	������������.	ஒவ்ெவா
ச தாயத்தின்	தர்ம ம்	இைதத்	ெதளிவாக	விளக் கிற .		

தி மணம்	என்ப 	நம்	நாட்ைடப்	ெபா த்தவைர	இல்லற	வாழ்வின்
மகத் வத்ைத ம்,	அதன்	ெபா ைள ம்,	அதன்	ேநாக்கம்,	அதன்	பயன்	ேபான்ற
அைனத்ைத ம்	எ த் ச்	ெசால் ம்	ேநாக்கத்தில்	அைமக்கப்பட்ட	பல
சம்பிரதாயங்கைளக்	ெகாண்ட 	ஆ ம்.
இதனாேலேய	ச தாயங்க க் 	ஏற்ற	மாதிரி,	அவரவர்	பழக்க	வழக்கங்க க்
ஏற்ற	மாதிரி	பல	ேவ பா கள்	தி மணச்	சடங் களில்	வந்தன.



ஆரிய	மாைய	என்ற	ெபயரில்	திராவிட	மாையைய	நம்	தமிழர்கள்	ேமல்	ேபார்த்தி
ைவத்தி ப்பதால்	எதிெலல்லாம்	சமஸ்கி த	உபேயாகம்	இ க்கிறேதா	எல்லாம்
ஆரியச்	சடங் 	என் 	ஒ க்கி	வி கிறார்கள்	நவீன	தமிழர்கள்.
உதாரணமாக	காைளைய	அடக் தல்	ேபான்ற	ேபாட் களில்	ெவன் 	ெபண்ைண
மண ப்ப 	ஆர்ஷூவ	விவாகம்	என் 	சாணக்கியரின்	அர்த்த	சாஸ்திரத்திேல
ெசால்லப்பட் 	இ க்கிற .	இந் மதம்	ெசால் ம்	தர்ம-அர்த்த-காம	என்பைதேய
வள் வர்	அறத் ப்பால்,	ெபா ட்பால்,	காமத் பால்	என	எ தி	இ க்கிறார்.

பல	சடங் களின்	ேகார்ைவ,	தமிழர்	தி மணங்களில்	அப்ப ேய	ஒேர	ேபால்
இ க்கிற .		அந்தணர்கள்	தி மணங்களில்	 ன்	நின் 	சடங் கைளச்
ெசய்வதால்	எல்ேலா ம்	இ 	கட க் ச்	ெசய் ம்	 ைஜயாக	நிைனக்கிறார்கேள
தவிர,	இ 	இல்லற	வாழ்க்ைகயின்	 ன்ேனாட்டம்	என	யா ேம	உணர்வதில்ைல.
சடங் கைள	நடத்தி	ைவக் ம்	அந்தணர்க ம்	மந்திரங்களின்	ெபா ைள ம்,
சடங்கின்	தத் வங்கைள ம்	மணமக்க க் 	ெசால்வதில்ைல.
தலில்	இல்லற	வாழ்ைவ,	அதன்	தன்ைமைய,	ேமன்ைமைய	 ரிந் 	ெகாண்டால்

மட் ேம	நாம்	பின்னால்	பார்க்கப்	ேபா ம்	பல	ஒப்பீ கள்	 ரிய	ஆரம்பிக் ம்.
ஆகேவ	அைதப்	பற்றிச்	 க்கமாக	வ ம்	சில	அத்தியாயங்களில்	பார்ப்ேபாம்.
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இந்திய	இளம்	வயதினைரக்	கண்டால்	ேமைல	நாட்டவர்	ஆச்சர்யத் டன்	ேகட் ம்
ேகள்வி,	உங்கள்	நாட்டவர்கள்	ெபரியவர்களால்	நிச்சயிக்கப்பட்ட	 ைணையத்தான்
தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்வீர்களாேம?	சில	நிமிடங்கள்	பார்த் ,	சில	நாட்கள்
விசாரித் 	ஒ 	அன்னிய டன்	எப்ப 	வாழ்க்ைக	 க்க	உங்களால்	வாழ	 ம்?

தி மணம்	என்ப 	தனிப்பட்ட	இ 	நபர்	சம்பந்தப்பட்ட	விஷயம்	என்ற	எண்ணம்
ஆணிேவர்	விட் 	வளர்ந்தி ப்பதால்	இந்த	ஆச்சர்யம்	அவர்க க் 	எ வதில்
நமக் 	ஆச்சர்யமில்ைல.

	

அவர்கைளப்	ெபா த்தவைர	கணவ ம்	மைனவி ம்	ஒேர	மாதிரியான
சிந்தைனகைள	ெகாண்டவராக	இல்லாவி ல்	மணவாழ்க்ைக	நீ க்கா .	க த்
ேவ பா கள்	எ ம்.		
இப்ப 	எ ம்	ேவ பா கைள	காணாமல்	ேபாகச்	ெசய்யக்	 ய	ஒேர	ஒ 	விஷயம்
காதல்.
காதல்	தி மணத்ைத,	காந்தர்வ	மணம்	என	இந்தியச்	ச கம்	அங்கீகரித்
இ க்கிற .	காதல்	தி மணம்	என்றால்	ேவ 	எ ம்	ேதைவயில்ைல	எனத்
ெதளிவாக	வைரய த் 	ைவத்தி க்கிற .

உண்ைமயான	காதல்	தி மணம்	என்ப 	அைனவ க் ம்	சாத்தியம்	இல்ைல.
யாைரயாவ 	காதலித்ேத	ஆக	ேவண் ம்	என்ற	கட்டாயத்தினாேலதான்	பல
காதல்கள்	உ வாகின்றன	என்ப 	“��������	��������”	
ஒ 	ச கத்திற்கான	ெநறி ைறகைள	நன் 	கற் ணர்ந் ,	ைகக்ெகாண்



வளர்ந்த	இ வரால்	வாழ்க்ைக	 க்க	இைணந் 	இ க்க	 ம்	என்பேத
உண்ைம.	இ வ ம்	ஒேர	வாழ்க்ைகத்	தத் வத்ைத	அறிந்தி ப்பதால்	எ 	சரி,	எ
தவ ,	எ 	இனிைம,	எ 	ெகா ைம,	யாரின்	கடைம	என்ன,	யா க் 	என்ன
உரிைம	என்பதில்	ேவ பா 	எழ	வாய்ப்பில்ைல.
உதாரணமாக,	ெகாள்ைகயில்	மா பட்ட	காமராஜ ம்,	ஜீவானந்த ம்	ேசர்ந்
நாட் ற் 	நன்ைம	ெசய்தனர்.	காரணம்	அவர்களின்	ேநாக்கம்	தமிழ்நாட் ன்
நன்ைம.	அவர்களின்	தர்மம்	ெபா நலம்	ேநாக்கிய .

இன்ைறய	கட்சிக க் 	ஏறத்தாழ	ெகாள்ைக	ஒன் தான்.	ஆனால்	சண்ைட
ேபாட் க்	ெகாண்ேட	இ க்கின்றன.	அவற்றால்	நா 	 ரண்டப்பட்ட .	காரணம்
இவர்க க் 	தர்மம்	கிைடயா .	 யநலேம	 க்கியம்.
இந்தியச்	ச கத்தில்	ெபா நலேம	 க்கியம்.	பிறப் 	ெபா நலம்	சார்ந்த .
தி மண ம்	ெபா நலம்	சார்ந்த .	எனேவ	ெபா நலத்ைதக்	கடைமயாகக்
ெகாண்டவர்	இைணந்தால்	அவர்கள்	வாழ்க்ைக	மகிழ்ச்சியாகேவ	இ க் ம்.
இந்தக்	ெகாள்ைகேய	இந்தியாவின்	ெபரிேயார்களால்	நிச்சயிக்கப்ப ம்
தி மணங்களின்	ஆணிேவர்.

இந்தியச்	ச கக்	கட்டைமப்பின்	அஸ்திவாரம்	இல்லறம்	என்பதா ம்.	எனேவ
தி மணம்	என்ப 	ஒ 	கட்டாயத்	த தியாக	பல	இடங்களில்	இ த்தப்பட்ட .
அரசனாக	இ க்க,	ெபா சைபயில்	அமர,	ேவள்வி	ெசய்ய,	தன் ைடய
ன்ேனா க் 	சிரார்த்தம்,	இறந்ேதா க் 	கர்ம	காரியங்கள்	ெசய்ய	இப்ப ப்

பலவற் க் ம்	த தியாக	தி மணம்	என்ப 	ைவக்கப்பட்ட .	ஒேர	ஒ
ைண டன்	ஒத் ப்	ேபாய்,	இனிைமயாய்	 ம்பம்	நடத்த	இயலாதவர்	எப்ப

ஊேரா 	ஒத் ப்	ேபாய்	வாழ ம்	என்ற	தர்க்க	ரீதியான	ேகள்விக் 	பதில்
ெசால்ல	 மா?
ஒ 	இந் வின்	 தல்	 க்கியக்	கடைம	அறம்	பயி தல்.	அதாவ 	எ 	தர்மம்
என்பைதக்	கற்றலா ம்.	இைதத்தான்	அ ப்பைடக்	கல்வி	என் 	ெசால்கிேறாம்.
கல்விைய	எத்தைன	வைகயாகப்	பிரித்தி க்கிேறாம்	பா ங்கள்

1.	������������	-		எ த் க்கள்,	எண்கள்	ஆகியவற்ைறக்	கற்றல்.
வாசிக்கக்	கற் க்	ெகாள் தல்,	எளிய	 ட்டல்-கழித்தல்	பற்றி	அறிந்
ெகாள் தல்.	
2.	����	–	உலகத்தின்	அ ப்பைடகைளக்	கற் க்	ெகாள் தல்.		இதன்	 லமாக
உலகம்	உண்டான 	எப்ப ,	உயிர்கள்	உண்டான 	எப்ப ,	உலக	வரலா ,	எ 	தர்மம்,
எைவ	விலக்கப்பட்டைவ	எனக்	கற்கிேறாம்.	
3.	�������	–	இதன்	 லம்	வாழ்க்ைகக் த்	ேதைவயான	கல்விகைளக்



கற்கிேறாம்.	64	கைலகள்	என	வைகப்ப த்தப்பட்ட	இவற்றில்	நமக் 	ஆர்வ ள்ள
ஒன்றிரண்ைட	மிக	ஆழமாகக்	கற்கிேறாம்.	இைவ	நமக் 	ெபா ளீட்ட
உத கின்றன.	

அறம்	/	தர்மம்	எ ெவன	கற் க்	ெகாண்ட	பின்னேர,	ெபா ளீட் வைதப்	பற்றிக்
கற்கிேறாம்.	அதன்	பிற 	ெபா ளீட் ,	தி மணம்	ெசய் 	ெகாண் 	இன்பம்
கர்கிேறாம்.

இல்லற	தர்மத்ைதச்	சிறப்பாகக்	கைடபி த்தால்	ேமாட்சம்	என்பைதேய	அறம்,
ெபா ள்,	இன்பம்,	வீ ேப 	என்ற	நான் 	தர்மங்களாக	இந்தியச்	ச கம்	பிரித்
ைவத்த .	வள் வர்	 ட	தன 	 ப்பாைல,	 தலில்	அறத் ப்	பால்,	இரண்டாவ
ெபா ட்பால்,	 ன்றாவ 	காமத் ப்	பால்	என	மிகச்	சரியாக	அைமத்தி ப்பார்.
“ைமண்ட்	கண் ஷனிங்”	என் 		மேனாதத் வ	நி ணர்கள்	இன் 	கட்டணம்
வாங்கிக்	ெகாண் 	ெசால் ம்	அேத	 ட்பம்தான்		அறம்	ப த்தலில்
கைடபி க்கப்ப கிற .		

பிறந்த	 ழந்ைதக் 	நல்ல 	ெகட்ட 	ெதரியா .	அறக்கல்வி	 தலில்	எ 	சரி,
எ 	தவ 	என் 	கற் க்	ெகா த் 	மனைதச்	ெசம்ைமயாக் கிற .	அதன்பின்
தவறின்	பக்கம்	மனம்	தி ம்பா .

இன் ,	 ழந்ைதகைள	 தலில்	உன்	சந்ேதாஷம்தான்	 க்கியம்	என்
பழக் கிேறாம்.	அ தான்	 யநலமாக	அவர்கள்	ெநஞ்சில்	விஸ்வ பமாக
நிற்கிற .	அ த் 	இன்பம்	ெபற	 க்கியத்	ேதைவயாக	ெபா ளீட்டைலக்
காட் கிேறாம்.
அதனால்	என்ன	ெசய்தாவ 	ெபா ளீட்ட	ேவண் ம்	என்ற	ைவராக்கியத்ைத
வளர்க்கிேறாம்.	கைடசியாக	இயலாத	காலத்தில்	அறம்	பயிலச்	ெசால்கிேறாம்.
அப் றம்	எப்ப 	வாழ்வில்	தர்ம ம்,	ெபா நல ம்	இ க் ம்?
அதனால்தான்	தி மணம்	என்ப 	“என்	சந்ேதாஷத்திற் ”,	என்ற	எண்ணம்
ேமேலாங்கிய .		கணவன்	தான்	சந்ேதாஷமாக	இ க்க	நிைனக்கிறான்.	மைனவி
தான்	சந்ேதாஷமாக	இ க்க	நிைனக்கிறாள்.	இ வரின்	சந்ேதாஷ ம்	இ ேவ

வங்கள்	ஆகியபின்	தி மணத்தில்	சந்ேதாஷம்	எப்ப 	இ க் ம்?

அறம்	பயிலாதவரின்	தி மணங்களில்	சில	அதிர்ஷ்டவசமாக	மகிழ்ச்சியாக
அைமய	 ம்.		
அறம்	பயின்றவரின்	தி மணம்	சில	 ரதிர்ஷ்டவசமாக	மகிழ்வின்றி	அைமயலாம்.
ஆனால்	அைத ம்	மகிழ்ச்சியானதாக்கிக்	ெகாள் ம்	திடம்	அறம்பயின்ேறா க்
உண் .
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இல்வாழ்வின்	பயன்	என்ன?	-	அறம்.

இல்வாழ்வின்	பண் 	என்ன?	-	அன் .

இத்தைன	இரத்தினச்	 க்கமாக	உலகத்தில்	எந்தப்	பண்பா ம்	இல்லற
வாழ்க்ைகைய	வைரய த்த 	இல்ைல.	மகிழ் 	என்ப 	தி மணத்தால்	அல்ல,
நாங்கள்	கற்ற	அறத்தினா ம்,	எங்கள்	உள்ளத்தில்	வளர்த்த	அன்பா ம்	வ கிற .
அதனால்	எங்களால்	ெபரிேயார்கள்	நிச்சயித்த	ெபண்ைணத்	தி மணம்	ெசய்
ெகாண் 	சந்ேதாஷமாக	இ க்க	 கிற .

இந்தக்	ேகள்வி-பதில்	1999	இல்	நடந்த	ஒ 	நிஜ	உைரயாடல்.	ேகட்டவர்	45	வய
தி மணமாகாத	அெமரிக்கப்	ெபண்மணி.		என் ைடய	தி மணம்	நிச்சயம்
ெசய்யப்பட்ட	ேநரத்தில்	அவ க் 	தகவல்	அளித்தேபா 	அவர்	ேகட்ட	ேகள்வி ம்,
அதற்கான	பதி ேம	இ .

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	



5.	��������
	

தி மணம்	என்பைதக்	கல்யாணம்	என் தான்	ெசால் வார்கள்.	கல்யாணம்
என்றால்	 ரண	 பம்	அதாவ 	மிகச்	சிறந்த	நற்காரியம்	என் 	ெபா ள்.	அறத்தின்
அ ப்பைடயான	இல்லறத்தின்	ஆரம்பேம	தி மணம்.	இைதவிடச்	 பகாரியம்
என்ப 	 வியில்	கிைடயா .	மற்ற	அறங்கள்	ஒ 	 ைற	மட் ேம	பலன்	த ம்.
தி மணம்	 லம்	உ வா ம்	இல்லறம்,	பல்லாயிரக்கணக்கான	ஆண் கள்,
மீண் ம்	மீண் ம்	உண்டாகி,	அறத்ைத	வளர்த் 	நிைலநி த்த	உத ம்.

	

அறம்	à	அறத்தால்	ெபா ள்	à	அறத்தால்	வ ம்	ெபா ளால்	இன்பம்		இப்ப ப்பட்ட
வரிைச	 ைறயால்	வாழ்வ 	மட் ேம	ஒ வ க் 	வீ ேபற்ைறத்	த ம்.		
இைதேய	இந் மதம்	அறம்	–	ெபா ள்	-	இன்பம்	-	வீ ேப 	என
வரிைசப்ப த் கிற .	சமஸ்கி த	சனாதன	தர்மம்,		தர்ம	–	அர்த்த	–	காம	–
ேமாட்ச	என் ம்	இைதத்தான்	 கிற .	தி மணம்	என்ப 	ெவ ம்	உடல்
கத்திற்காக	அல்ல	என்ப 	இந்த	அ ப்பைட	விவரங்களில்	இ ந் 	 ரி ம்.

இன்ைறய	நவீன	தி மணங்களில்	நாம்	ெசால்வ 	என்ன?

வாழ்க்ைகைய	வாழப்ேபா ம்	அந்த	இ வ க் 	மட் ம்	பி த்தி ந்தால்	ேபா ம்.
அவர்களின்	தனிப்பட்ட	வாழ்க்ைகயில்	நாம்	 க்கிடேவ	 டா .

ேகட்பதற் 	மிக	நியாயமாய்	ேதான் ம்.	பல ம்	ஒ 	ப 	சிந்தித் 	ெசால்வ
சரியாகத்தாேன	இ க்கிற 	என	 த் க்	ெகாள்வார்கள்.	அ 	அவர்கள்
வாழ்க்ைக	அவர்கள்	வாழட் ம்	என் 	அவர்க க் 	தனி	இடம்	த வேதா
ச கம்	ஒ ங்கிக்	ெகாள்கிற .



ஆனால்	உண்ைமயில்	அ 	அப்ப யா?	இல்ைல.	அவ்வி வர்	ஒ 	 ம்பம்.
அவர்க க்கிைடேயயான	விஷயங்கள்	தனி	உரிைமதான்.	ஆனால்	அந்த
இல்லறவாசிக க் 	ச கம்	அங்கீகார ம்	பா காப் ம்	அளிக்கிற .	அேதேபால்
ச கத்திற் 	என்ெனன்ன	ெசய்ய	ேவண் ம்	என	கடைமகைள ம்	விதிக்கிற .

இந் 	மதம்	ச கக்	கடைமகைள	மிகத்	ெதளிவாக	வைரய த் 	உள்ள .	நமக்
நம 	உரிைம	மட் ம்தான்	 க்கியம்.	அ த்தவன்	தன்	கடைமைய	ெசய்யாவிட்டால்
ைற	ெசால்ல	மட் ேம	நமக் த்	ெதரி ம்.

நம்	கடைமைய ம்	அ த்தவர்	உரிைமைய ம்	நாம்	 ன்றாம்	பட்சமாகத்தாேன
பார்க்கிேறாம்.
ஒ 	ச கத்தில்	ஒ 	மனிதன்	எப்ப ெயல்லாம்	வாழலாம்?
1.	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்ளாமல்	வாழலாம்	–	��������������	
2.	தி மணம்	ெசய் 	ெகாண் 	வாழலாம்	–	�������	
3.	வாழ்ைவ	ெவ த் 	தனித் ப்	ேபாய்	வாழலாம்	–	����������	
4.	மைனவி டன்	கானகம்	ெசன் 	 ற 	வாழ்க்ைக	வாழலாம்.	–
������������	
இந்த	நான் 	வழிகைள ம்	இந் 	தர்மம்	ெசால்கிற .	இைத	வள் வ ம்	ஏற் க்
ெகாண் ,	ெப ம்	ெபா ப்ைப	அந்த	இல்லறத்தா க் 	ெகா க்கிறார்.
அதற் ண்டான	அதிகாரம்	ேவண் ேம!	அைத ம்	இந் 	தர்மம்	ெசால்கிற .
பிறவழிகளில்	வாழ்ேவார்	இல்லறத்தானிடம்	ெபற் 	உண்ண	ேவண் ேம	தவிர
ெசல்வம்	ேசர்த்தல்	ஆகா .

பல க் 	இ 	மிகப்	ெபரிய	அதிர்ச்சியாக	இ க்கக் ம்.	இ 	அநியாயம்	என
ப த்தறிவாளர்க க் 	இரத்தம்	ெகாதிக்க	ஆரம்பித்தி க்கலாம்.

ஆனால்	யதார்த்த	வாழ்க்ைகையப்	பார்ப்ேபாம்.	சன்னியாசிகளின்	மடங்களின்
ெசாத் ,	அவற்றிற்காக	நடக் ம்	தில் ல் கள்	இைவயா ம்	ச கத்தின்	ஒட்
ெமாத்த	மதிப்ைபேய	 ைலப்பதாக	அல்லவா	இ க்கிற !	பிரம்மச்சாரிகள்	எனச்
ெசால்லிக்	ெகாள் ம்	பலர்	ெசாத் க்கள்	ேசர்த்த	பின்	அவர்கள்	ெசய் ம்
அட் ழியங்கள்	ச கத்தின்	மரியாைதைய	அல்லவா	 ைலத் க்	ெகாண் ள்ள !

சன்னியாசிகள்,	பிரம்மச்சாரிகள்	ஆகிேயா க் 	அவர்களின்	வாழ்	நாைளக் ப்
பின்னான	ேதைவ	என் 	இல்லேவ	இல்ைல.	வானப்பிரஸ்தர்கள்	வாழ்ந்

த்தவர்கள்.	அதனால்	இவர்கள்	 வர்க் ம்	ெசல்வேமா,	ெசாத்ேதா	ேசர்க் ம்
உரிைம	ெகா க்கப்ப வதில்ைல.
இவர்களின்	ேதைவகைள	இல்லறத்தார்	தீர்ப்பர்.	இல்லறத்தாரின்	இன்ப



ன்பங்க க் 	இவர்கள்	 ைண	நிற்பர்.	இப்ப க்	கடைமகைள ம்
உரிைமகைள ம்	மிக	 ண்ணிய	ேநாக்கத் டன்	வ த்த 	இந்திய	ச கம்.
���������	������	����������	���������
���������	�����	����.
இயல்பான	 ன் 	வழி	மனிதர்க க் ம்	இல்லற	வாழ்க்ைக	வாழ்பவேன	 ைண
நிற்க	ேவண் ம்	என	கடைமையக்	ெகா க்கிற .	அ 	மட் மல்ல,	அவர்கள்
நல்லாற்றில்,	அதாவ 	நல்லவழியில்	நடக்க	ேவண் ெமன்றால்	அப்ப 	இ ப்பேத
சிறந்த 	என் ம்	வ க்கிற .

இவ் லகில்	உள்ள	அைனத் 	இயற்ைக	வளங்க ம்	அைனவ க் ம்	ெபா .
அதில்	இல்லற	வாழ் 	வாழ்ேவா க் 	மட் ம்	ஏன்	ெசாத் ரிைம	என்பதற்
பதில்தான்	இ .

இல்லற	வாழ் 	வாழ்பவன்,	பிற	வைகயான	வாழ்க்ைக	வாழ்பவர்கைள	ஆதரிக்க
ேவண் ம்.	அதன்	ேதைவக்காகேவ	ெசாத் ரிைம	வழங்கப்ப கிற .

பிறப் 	 தல்	இறப் வைர	நாற்ப 	விதமான	ைவதீகச்	சடங் கைள	இந் க்கள்
	தம்	வாழ்வில்	நடத் கின்றனர்.	இவற்றில்	 க்கியமானைவ	பதினா .	அைவ
	“ேசாடஷ	கர்மாக்கள்“	என் ம்	பதினா 	சம்ஸ்காரங்கள்		என		அைழக்கப்ப ம்.
ேசாடஷ	சமஸ்காரங்கள்	எனப்ப் ம்	பதினா 	 க்கியச்	சடங் கைள
������������	1	இல்	விரிவாக	அறியலாம்.		

இப்பதினாறில்	விவாகம்	என் ம்	தி மணம்	மிக	 க்கியமான	ஒன் .
தி மணத்தில்	இந் க்களின்	தி மணக்	கிரிையகள்	பற்பல.	இரண் 	பந்தல்கள்
இட் ,	ஏ 	நாட்கள்	தி மணங்கள்	நடந் 	இ க்கின்றன.	ெபண்	வீட்டார்	பந்தல்,
மாப்பிள்ைள	வீட்டார்	பந்தல்	எனச்	சகல	சடங் க டன்	பழங்காலத்தில்
தி மணங்கள்	நடந்தன.

இன்ைறய	வாழ்க்ைக	ேவகமிக்க .	அதனால்	தி மணங்கள்	 தல்	நாள்	மாைல
மணமகன்(ள்)	அைழப் ,	வி ந்தால்	 ர்த்தம்	என் ம்	அளவில்	 ங்கி
இ க்கின்றன.

ங்கிய	நிைலயி ம்	ெசய்ய	ேவண் ய	கிரிையகள்	அைனத் ம்
ெசய்யப்ப கின்றனவா	எனில்	இல்ைல.

ச தாய	ரீதியாக	இந்தச்	சடங் களில்	பல	மாற்றங்க ம்	திரி க ம்	 ட	உண் .
அவற்ைறப்	பற்றி	ஆராய்வ ம்,	தி மணத்தின்	ேமன்ைம,	அதன்	பலன்,
சடங் களின்	ெபா ள்	ஆகியவற்ைறப்	பற்றி	விரிவாக ம்	ெதளிவாக ம்	இனி
வ ம்	சந்ததிக க் 	எ த் ச்	ெசல்வேத	இந் லின்	ேநாக்கம்	ஆ ம்.



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	



6.	�������
	

அறம்	என்ப 	விதித்தன	ெசய்தல்,	விலக்கியன	ஒழித்தல்	என்பார்	பரிேமலழகர்.
அறம்	என்றால்	 தலில்	வ வ 	இல்வாழ்க்ைக.	இல்வாழ்க்ைகேய	மிகச்	சிறந்த
அறம்	என்கிற 	தமிழர்	பண்பா .	அைனத் 	அறங்க ம்	பிறக் மிடம்
இல்வாழ்ேவ.	

	

	

பிறவியின்	பயன்	என்ன	என்ற	ேகள்விக் 	இந் க்களின்	பண்பா 	ெசால் ம்	பதில்
-	பிற க் 	உதவத்தான்.	



தான்	ஒ வன்	மட் ேம	உதவாமல்,	காலாகாலத்திற் ம்	 மியில்	உள்ள
அைனத்திற் ம்	உதவ	வைக	ெசய் ம்	ஒேர	வழி	இல்வாழ்க்ைக
மட் ேம.	இல்வாழ்வின்	 லம்	சந்ததிகைள	ெப க் வதன்	 லமாக	நிைலத்த
அறத்ைத	 மியில்	நிைல	நி த் வதால்		இல்வாழ்ேவ	இந் க்களால்	வா ம்
வழியாகக்	ெகாள்ளப்ப கிற .	மற்றைவ	பிற-வழிகள்	என்ேற	ெசால்லப்ப கின்றன.

இதன்	அ ப்பைடயிேலேய	 த்திரன்	ெபறாமல்	ேபானால்	“ த்”	என் ம்	நரகத்தில்
வீழ்வான்	என	ேவத ம்	ெசால்கிற .	 லவி த்தி ம்,	அறம்ெப க்க ம்
தி மணத்தின்	மிக	 க்கிய	இ 	ேநாக்கங்கள்.

றவிேயா,	சன்னியாசிேயா,	வனப்பிரஸ்தேனா	தம்	அறம்	மட் ேம	ேப பவர்கள்.	
இல்லற	வாழ்க்ைக	ெகாண்டவன்	இ தன்ைம	வாய்ந்தவன்.	

இல்லறத்தான்	தன் ைடய	அற ம்	ெசய்கிறான்.	பிற	இயல்பினரின்	அறத்ைத ம்
காக்கிறான்.		அப்ப ப்பட்ட	இல்லறம்	என்ப 	எந்தக்	க ைமயான	ேநான்ைப ம்	விட
உயர்ந்ததா ம்.
தவம்	என்ப 	 யநலம்	சார்ந்த .	தானம்	என்ப 	ெபா நலம்	சார்ந்த .	பிற
இயல்பினர்	தவம்	ெசய்கின்றனர்.	இல்லறத்தான்	தானம்	ெசய்கிறான்.	

இதனால்	இன்ைறய	மக்கள்	 ரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ய	இன்ெனா 	ெசய்தி ம்
உண் .	

இல்லறத்தான்,	சன்னியாசிகைளப்	பணிந் 	எனக் 	அைதக்	ெகா ங்கள்,
இைதக்	ெகா ங்கள்	எனக்	ேகட்ப 	இல்லற	தர்மத்திற்ேக	எதிரான .	அப்ப த்
தர்மத்ைத	மீறியதாேலேய	பலப்பல	ேபாலி	சன்னியாசிகைள	உ வாக்கி
இ க்கிேறாம்.	
இல்லறத்தானின்	 ைண	இல்ைல	என்றால்	சன்னியாசிக ம்,	பிரம்மச்சாரிக ம்,
வனப்	பிரஸ்தர்க ம்		என் ம்	நல்வழியில்	ெசல்ல	 யா .		ஆக	இல்லறம்	என்
ெபயர்	வரக்காரணேம	அ 	இல்லாவி ல்	அறம்	இல்ைல	என்பதால்தான்.	

கற் ைடத்	 ைண டன்	ஒ ம்	ஒ க்கேம	இல்லறம்.	எனேவ	வாழ்க்ைகத்
ைணநலம்	என் 	மைனவி	 றப்பட்டாள்.	அவள்	கணவ க் 	அ ைம	அல்லள்.

அவள்	கணவ க் த்	 ைண.	“சகதர்மினி“	என் 	வடெமாழியில்	மைனவிக் ப்
ெபயர்.	இல்லறம்	நடத் வதில்,	தர்மத்ைதச்	ெசய்வதில்	கணவ க் ச்	சகாயம்
(உதவி)	ெசய்பவள்	என்ப 	இதன்	ெபா ள்.
(1)	 ன்ேனார்கள்	(2)	ெதய்வம்	(3)	வி ந்தினர்	(4)	 ற்றத்தார்	(5)	தான்	என் ம்
இவ்ைவவைர ம்	காக்க	ேவண் ய 	இல்லறத்தார்	கடைம.
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பிரம்மச்சர்யம்	என்ப 	கல்வித்ேதடல்.	அறம்	பற்றி ம்,	பிரம்மம்	பற்றி ம்	இன் ம்	பல
வைகக்	கல்விகைள ம்	பல	கட் ப்பா க டன்		வாழ்ந் 	கற்பேத	பிரம்மச்சர்யம்.
பிரம்மச்சர்யம்	ேமற்ெகாள்பவன்	அறம்	கற்கிறான்.	பின்னர்	சமாவர்த்தனம்	ெசய்
ெபா ளீட்டத்	ெதாடங் கிறான்.

	

	

பின்	தி மணத்தில்தான்	கன்னிப்	ெபண்ைண	மைனவியாக்கி	காமத்ைத
ெதாடங் கிறான்.

இல்வாழ்க்ைகயின்	 ணம்	அன் .	இதன்	பயன்	அறம்.	ஒ வன்	ெப ம்	மிக	உயர்ந்த
ெசல்வம்	நற் ணம்	நற்ெசய்ைககள்	ெகாண்ட	மைனவிேய.
“�������	����	���������	������?“

	



(1)	பிரம்ம	விவாகம்	(2)	ெதய்வ	விவாகம்	(3)	ப்ரஜாபத்ய	விவாகம்	(4)
ஆர்ஷவிவாகம்	(5)	காந்தர்வ	விவாகம்	(6)	ஆர்ஷூவ	விவாகம்	(7)	ரா ஸ
விவாகம்	(8)	ைபசாசம்	என	தி மணங்கள்	எட் 	வைக	என்கின்றன	சாத்திரங்கள்.
தமிழ்	இலக்கண	 ல்க ம்	இவ்ெவட் வைககைள	ஒப் க்	ெகாள்கின்றன.
இவற்ைறப்	பற்றிய	விவரங்கள்	������������	2	இல்	தரப்பட் ள்ளன.	

இந்தத்	தி மண	வைககள்	பல்லாயிரம்	ஆண் க க் 	 ன்
வைரய க்கப்பட்டைவ.	இவற்றில்	அடங்காத	ஒ 	தி மண	வைகைய	உலகில்
எங் ம்	 ட் தல்	 யா .

மணமக ம்,	மணமக ம்	ஒ வைர	ஒ வர்	காதலித் 	தி மணம்	ெசய்தல்
என்ப 	அைனவ க் ம்	அைமவதில்ைல.	அத்தைகேயார்க் 	இந் 	மதத்தில்
அவர 	 ம்பத்தினரால்	தி மணம்	ஏற்பா 	ெசய்விக்கப்ப கிற .	காதல்
தி மணம்	என்றால்	ெபற்ேறார்	சம்மதம்	அளித் 	 ைறயான	தி மணம்	நடத்தி
ைவக்க	ேவண் ம்.		
மனம்	இைணந்தால்,	மணத்தால்	இைணப்ப 	ச கக்	கடைம	ஆ ம்.	காதல்
ெகாண்ேடார்	தம்ைம	தம்	 ைணக்ேகற்ப	மாற்றிக்	ெகாள்வர்.

இந் 	மதத்தில்	உள்ள	அத்தைனச்	சடங் க ேம	தத் வம்	சார்ந்தைவ	ஆ ம்.
மகிழ்வான	மன டன்	இல்லறம்	ஆரம்பித்தலால்	மணமக்க க் 	இைடேய	எளிதில்
ரிதல்	ஏற்பட் 	பிைணப் 	உண்டா ம்.	ஆகேவ	மனைதப்	பக் வப்ப த்தி,
இன்பமாக,	ேநர்மைற	ேநாக்ேகா 	ைவப்ப ம்,	இல்லறத்தின்	தத் வங்கைளப்	 ரிய
ைவப்ப ேம	தி மணச்	சடங் களின்	 க்கிய	ேநாக்கா ம்.
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தி மணத்திற் 	ெபண்	ேத ம்	மாப்பிள்ைளக்	 ம்பத்தா க் 	எளிய	வழிகைள
நீதி	 ல்கள்	அளிக்கின்றன.

ெபண்	ேத ம்	ஒ வர்,	தம்	 ம்பத்தின்	தன்ைமகைள	 ற்றி ம்	அறிந்தவராக
இ க்க	ேவண் ம்.	அப்ப 	இ ந்தால்தான்,	 ம்பத்தில்	ெபா ந்த	என்ன	ேதைவ
என்ப 	அவ க் த்	ெதரி ம்.	அைத	ஆராய்ந் 	ஏற்ற	 ழ்நிைலயில்	வளர்ந்த
ெபண்ைணத்	ேத வார்.
ஒவ்ெவா 	 ம்பத்திற் ம்,	 லத்திற் ம்,	இனத்திற் ம்	வித்தியாசமான
சிறப் ப்பண் கள்	உண் .

விவசாயியின்	மைனவி	மி ந்த	ெகாைடமனம்	ெகாண்டவராக,	க ம்
உைழப்பாளியாக,	உற கள்,	நட் கள்,	அக்கம்	பக்கத்தவைர	அ சரிப்பவராக
இ க்க	ேவண் ம்.		

ெபரிய	அரசியல்வாதியின்	 ைண,	ேநரம்	காலம்	பாராமல்	வி ந்ேதாம்பல்
ெசய்பவராக,	படாேடாபம்	இல்லாதவராக,	அைனவ ட ம்	அ கி	உதவி
ெசய்பவராக	இ க்க	ேவண் ம்.		ஆக	அந்தக்	 ம்பத்திற் 	எந்த	 ணங்கள்
சிறப்ேபா	அந்தக்	 ணங்கள்	ெகாண்டவராக	வாழ்க்ைகத் ைண	இ க்க
ேவண் ம்.	உதாரணமாக	பைடப் க் 	 க்கியத்	ேதைவ	கைல	உணர் .	பைடப்
ெதய்வத்திற் 	கைலமகைள	இைண	ேசர்த்தனர்.
காத்த க் 	 க்கியத்	ேதைவ	ெசல்வம்.	காக் ம்	விஷ் டன்	இலக் மிையச்
ேசர்த்தார்கள்.
அழித்த க் த்	ேதைவ	சக்தி.	எனேவ	சிவ டன்	சக்திையச்	ேசர்த்தார்கள்.
அப்ப 	 ம்பத்திற்ேகற்ப	 ணங்கள்	ெகாண் ப்ப 	மிக	 க்கியமானதா ம்.

இன்ைறய	மணமக்கள்	ேதைவ	விளம்பரங்கைளப்	பா ங்கள்.	ஒ 	வாழ்க்ைகத்
ைணையத்	ேதர்ந்ெத க்க	அவர்கள்	ெகா த்தி க் ம்	விவரக்	 றிப் கைளப்

பா ங்கள்.
சிறந்த	 ண ள்ள,	ெதய்வ	பக்தி ள்ள,	 ம்பப்	பாங்கான	இந்த	 ன் 	 ணம்
சம்பந்தப்பட்ட	வார்த்ைதகைளத்	தவிர	 ணம்	பற்றி	ஒ 	வார்த்ைதேய ம்
கண்ட ண்டா?



எ 	சிறந்த	 ணம்?	ஒவ்ெவா வ க் ம்	அ 	ேவ பட் க்	ெகாண்ேட	இ க் ம்.
இன்னின்ன	 ணங்கள்	என	நம்	 ம்ப	 ணங்கைளேய	நம்மால்	பட் யலிட

யவில்ைல.
ம்பப்பாங் 	என்ப 	சிக்கனம்	என் 	அர்த்தமா?	வி ந்ேதாம்பல்	என

அர்த்தமா?	அச்சம்,	மடம்,	நாணம்,	பயிர்ப் 	என	அர்த்தமா?

எ 	சிறந்த	 ணம்?	அ த்தவர்	விஷயத்தில்	 க்ைக	 ைழக்காமல்	இ ப்பதா?
எல்ேலா க் ம்	உத வதா?	பணம்	ேசர்த் 	ைவப்பதா?	எ 	சிறந்த	 ணம்?
நம்	 ம்பம்	இன்னின்ன	 ணங்கைள	சிறந்த	 ணங்களாகக்	ெகாண் க்கிற
என்ற	அறி ,	 தலில்	நமக் 	இ க்க	ேவண் ம்.
அந்தக்	 ணங்கைளப்	 ரணமாகக்	ெகாண்ட	வாழ்க்ைகத்	 ைணையத்
ேதர்ந்ெத க்க	ேவண் ம்.	வாழ்க்ைகத்	 ைண,	நம்	 ம்ப	அைமப் 	 ைறயில்
நாம்	சிறப்பாகக்	க ம்	சிறந்த	 ணங்கைளக்	ெகாண்டவராக	இ ந்தால்	அங்ேக
மன	நிைற 	இ க் ம்.	வாழ்க்ைக	நிைறவாக	இ க் ம்.	

அக் ணங்கள்	இல்லா 	ேபானால்,	வாழ்க்ைகேய	ெவ ைமயாகத்	ெதரி ம்.	

ஒ 	 ம்பப்	ெபரியவர்	ஏன்	ஒ 	தி மணத்ைத	 ன்ென க்கிறார்	என்பதன்
அ ப்பைடக்	காரணம்	இ தான்.		தன் ைடய	 ம்பத்தின்	அறம்	அறிந்தவர்,
அேத	அறத்ைத	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்ட	 ம்பத்தில்	வளர்ந்த	ெபண்ைணத்
தம்	 ம்பத்தில்	இைணப்பேத	இதன்	ேநாக்கம்.
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ஜாதகம்,	ேஜாசியம்	எல்லாம்	 டநம்பிக்ைக	என் 	எல்லாவற்ைற ம்	ெபா வில்
ஒ க்கித்	தள்ளிவிட	 யா .	காரணம்	ெசால்கிேறன்.

ஜாதகம்	பார்த்தல்	என் ம்	இச்சடங்ைக	 யநலம்	ெகாண்ட	காரியமாக
மாற்றியதால்	இந்த	 ள்ளியியல்-நிகழ்தக 	(Statistical	Probability)
அ ப்பைடயில்	அைமந்த	ஒ 	க வி	இன் 	 ட	நம்பிக்ைகயாக	மாறி	விட்ட .	

	

மேனாதத் வ	ரீதியாக,	ஒ 	தி மண	 ன்ென ப்ைப	நிராகரிக்க
ேவண் மானால்	எைதச்	ெசால்லி	நிராகரிப்ப ?	ஒ 	உறவிற்கான	 ன்ென ப்
மிகப்	ெபரிய	பைகைமக்கான	காரணமாக	அைமந் 	விடக் ம்.
நா க்காக	ஜாதகம்	ெபா ந்தவில்ைல	என் 	ெசால்வ தான்	நாகரீகமான	ஒன் .
ஏன்	பி க்கவில்ைல	என்ற	காரணத்ைத	ேநர யாகச்	ெசால்லக்	 டா .	ெபண்
அழகில்ைல.	ெபண்	இயல் 	மாப்பிள்ைளயின்	அக்காவிற் 	பி க்கவில்ைல
என்ெறல்லாம்	ெசால்லிக்	ெகாண் ப்ப 	ேநர்ைம	என்றா ம்	மடைமயா ம்.
ெபண்ைண	நீங்கள்	விமர்சித்தால்,	மாப்பிள்ைள	மீதான	விமர்சனேம	பதிலாக
வ ம்.

இ ேவ	ெபண் க் 	மாப்பிள்ைளைய	பி க்கவில்ைல	என்றா ம்	ஜாதகம்	ஒத்
வரவில்ைல	என்ற	ஒற்ைற	வார்த்ைதயில்	 த் க்	ெகாள்வேத	நல்ல .

ஜாதகத்ைத	இப்ப 	ஒ 	மேனாதத் வக்	க வியாக ம்	பயன்ப த்தலாம்.
விமர்சனங்க ம்,	எதிர்	விமர்சனங்க ம்	ேதைவயில்ைல.



ேஜாதிடம்	என்ப 	 ள்ளியியல்	(Statistics)	விவரங்களால்	ேகார்க்கப்பட் ,
நிகழ்தகவின்	(Probability)	அ ப்பைடயில்	ெசால்லப்ப ம்	ஒ 	 க	(Prediction)
சாஸ்திரம்.	அ 	ஒவ்ெவா 	நா ம்	வளர	ேவண் ய	சாஸ்திரம்.
உதாரணமாக	 ைகப்பி ப்பவர்களில்	10	சதவிகிதம்	ேபர்	 ைரயீரல்	 ற் ேநாயால்
பீ க்கப்ப கிறார்கள்.	இப்ெபா 	 ைகப்பி த்தல்	 ைரயீரல்	 ற் ேநாய்க் க்
காரணமா	இல்ைலயா?

ஆமாம்	என்ப 	ஆத்திகவாதம்.	இல்ைல	என்ப 	நாத்திகவாதம்.
ேம ம்	ஆராய	ேவண் ம்,	இப்ேபாைதக் 	 ைகப்பி த்தைல	ஒ க்கி	ைவப்ேபாம்
என்பேத	யதார்த்தவாதம்.
ள்ளி	விவர	அ ப்பைடயிலான	 க	சாஸ்திரம்	ேம ம்	ேம ம்
ர்ைமப்ப த்தப்பட்டால்	மட் ேம	அந்த	சாஸ்திரம்	பயன்ப ம்.	ேஜாதிடம்	பல	

வ டங்களாக	அப்ப 	வளராமல்	ேதங்கி	விட்டதால்	இன் 	அ 	ஒ 	உபகரணமாக
இ ப்பைத	விட,	ஆ தமாக	பலைரக்	காயப்ப த்திக்	ெகாண் 	இ க்கிற .

அப்ப 	என்னதான்	ெபா த்தம்	பார்க்கிறார்கள்	என்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ேவாம்.
1.	�����	����������	:
மணமக்களின்	ஆ ள்,	ஆேராக்கியம்	இைவ	இரண்ைட ம்	 றிப்பி வ
தினப்ெபா த்தமா ம்.	ஒவ்ெவா 	நட்சத்திரத்திற் ம்	 ணத்ைத	வைரய த் ,
இந்த	இ 	நட்சத்திரங்கைள	இைணத்தால்	இவர்களின்	ஆ ள்,	ஆேராக்கியம்
ெப மா	என	அறிவ .	அன் 	இவற்ைற	அறிய	விஞ்ஞான	வசதிகள்	இல்ைல.
அதனால்	 கிக்க	ேவண் 	இ ந்த .	இன் 	 ம்ப	உடல்நல	வரலா ம்,
ம த் வச்	ேசாதைன ம்	ெவளிப்ப த்திவி ம்.	உதாரணமாக	இ வர்

ம்பத்தி ம்	சில	பரம்பைர	வியாதிகள்	இ ந்தால்	தவிர்க்கலாம்.	ஒத் 	வராத
பழக்கங்கள்	இ ந்தால்	தவிர்க்கலாம்.

2.	��������������	:		
இ 	 ணநலைனக்	 றிக் ம்.	 ணத்ைத	 ன் 	வைககளாகப்	பிரித்தனர்.
இைவ	இயற்ைக	 ணங்களாக	க தப்ப கின்றன.	ேதவகணம்	என்ப 	சாந்தமான
ணமா ம்.	மனித	கணம்	என்ப 	மா ம்	இயல் ைடய .	ராசஸ	கணம்	என்ப

ஆதிக்க	 ணம்	உைடய .

27	நட்சத்திரங்கைள ம்	 ன் 	பிரிவாகப்	பிரித் 	இன்ன	நட்சத்திரத்தில்
பிறந்தவர்	இன்ன	கணம்	என் 	வ த் ள்ளார்கள்.	இ 	மணமக்களின்
இயற்ைகக்	 ணம்	ெபா ந் கிறதா	என	அறியப்	பயன்ப கிற .

க்கியமாக	ஆ க் 	ெபண்	அடங்கி	நடப்பாளா	என்பைதேய	இதில்
பார்க்கின்றனர்.	இன் 	மேனாதத் வ	ேசாதைனகள்	 லம்	இயற்ைக	 ணம்



அறியலாம்.
3.	����������	����������	:
இ ,	இவ்வி வர்	இைணந்தால்	 ழந்ைதகள்	பாக்கியம்	எப்ப 	என்
அறிவதற்காகப்	பயன்ப த்தப்ப கிற .	இன் 	ம த் வப்	பரிேசாதைன	 லம்
இைத	அறிந் 	ெகாள்ளலாம்.
4.	������	���������	:
இ 	ெபண்வீட்டார்	மட் ேம	பார்க் ம்	ெபா த்தமா ம்.	இந்த	வரைன	மணந்
ெகாண்டால்	ெபண்ணின்	உரிைம	நிைலத்தி க் மா	என	அறிவதா ம்.	இன்
இைத ம்	மேனாதத் வ	ரீதியில்	அறிந் 	ெகாள்ளலாம்.

5.	�������	����������	:
இ 	மிக	 க்கியமான .	ெப ம்பான்ைமயான	மனிதர்கள்	உடல்	ேதைவேய	வாழ்
என	மயங் கின்றனர்.	உடல்	ேதைவையப்	 ர்த்தி	ெசய்ய	இப்	ெபா த்தம்
ேவண் ம்.	ெபண்-மாப்பிள்ைள	இ வ க் ம்	தாம்பத்ய	இச்ைச	நிைலயில்
ெபா த்தம்	இ க்கிறதா?	அவர்களின்	உடல்	அதற்ேகற்ற	த தி	ெகாண்டதா	என
அறி ம்	 யற்சி	இ .	இன் 	ஒ 	பாலியல்	ம த் வச்	ேசாதைன	உண்ைம
அறிக்ைகையத்	தந் 	வி ம்.
6.	�������	����������	:		
இ 	வாழ்வில்	இ வ க் ம்	 ன்பம்	வ ம்	காலம்	ஒன்றாக	வராமல்	இ க் மா
என	அறியக்	கணக்கிடப்ப கிற .	சில	சமயம்	ஆண்	 ம்பத்ைதத்	தாங்க
ேநரி ம்.
சில	சமயம்	ெபண்	 ம்பத்ைதத்	தாங்க	ேநரி ம்.	ஆகேவ	இ வ ம்	ஒேர
சமயத்தில்	 ன்பத்தில்	உழலாமல்	இ ப்பதற்காக	இ 	 கிக்கப்ப கிற .	இன்
இ வ ம்	ெபா ப்ைபத்	தாங்க	வல்லவர்களா	என	எளிதில்	அறிய ம்.
7.	�����	��������	����������	:		
இ 	ஒ வரின்	வழி ைற,	இன்ெனா வரின்	வழி ைறக் 	ெபா ந்தி	வ மா	என
கிக் ம்	ெபா த்தமா ம்.	ஒ 	ெசயைலப்	பலவழிகளில்	ெசய்யலாம்.	ஆனால்

ஒ வ க் 	ஒ வழி ைற	பி க் ம்.
இன்ெனா வ க் 	இன்ெனா 	வழி ைற	பி க் ம்.	இந்த	ேவ பாட்டால்	உரசல்
வ மா	என	 கிப்பதா ம்	இ .

8.	������	����������	:		
ஆ க் ம்	ெபண் க் மான	இயல்பான	ஈர்ப் ,	ெகமிஸ்ட்ரி	இவர்களிைடேய
உண்டா	என	 கித்தல்	ஆ ம்.



9.	�����������������	:
இ வர்	இைணவதால்	என்ன	வைகத்	 ன்பங்கள்	உண்டா ம்	என	ஊகிப்பதா ம்
இ .	ெபா ள்	ேசதம்,	உயிர்	ேசதம்	ேபான்றவற்ைற	 கிக் ம்	 யற்சியா ம்.
உதாரணமாக	ேவகமாகக்	காேராட்ட	வி ப்ப ைடய	இ வைர	இைணத்தால்
விபத்தின்	நிகழ்தக 	அதிகமா ம்.

ஆடம்பரச்	ெசல 	ெசய் ம்	இ வைர	இைணத்தால்	ெபா ள்ேசதம்	தவிர்க்க
யா .	இப்ப 	ஒேர	 ண ள்ள	இ வைர	இைணக்காமல்	மாற்றி

இைணப்பதா ம்	இ .

10.	������	����������	:		
மாப்பிள்ைளக் ப்	பல	 ணங்கள்,	பழக்கங்கள்	இ க் ம்.	ெபண் க் ம்	பல
ணங்கள்,	பழக்கங்கள்.	இவற்றில்	எ ம்	ஒ வ க்ெகா வர்	 க்கேவ

ஆகாத	பழக்கங்கள்	இ க் மா	எனச்	ேசாதித்தல்.

	உதாரணமாக	 ப்பழக்கம்.	ெபண் க் 	 ப்ப 	அறேவ	ஆகாமல்	இ க்கலாம்.
மாப்பிள்ைள	 ப்பழக்கம்	உள்ளவராக	இ க்கலாம்.	இதனால்	இவர்க க்கிைடேய
என் ேம	ஒ 	ெவ ப் 	இ ந் 	ெகாண்ேட	இ க் ம்.		எல்லாவற்ைற ம்	ெதரிந்
ெகாள்ள	 யா 	என்பதால்	 கிக்க	 யல்கிறார்கள்.
இந்தப்	பத் ப்	ெபா த்தங்கள்	 க்கியமாகப்	பார்க்கப்ப கின்றன.

இந்தப்	ெபா த்தங்கைள ம்	சரிபார்த் 	இன்ன	நட்சத்திரப்	ெபண்ணிற் 	இன்ன
நட்சத்திர	வரன்	இத்தைன	ெபா த்தங்கள்	அைமகின்றன	என் ம்	ெபா த்தம்
உண் 	அல்ல 	இல்ைல	என் ம்	அறிந் 	ெகாள் ம்	வைகயில்	ேஜாதிட
சாத்திரத்ைத	அைமத் ள்ளார்கள்.

அதன்	பின்	இரத்தப்	பிரி கைள	அ ப்பைடயாக	ஊகிக் ம்	ெசவ்வாய்	ேதாஷம்,
பாலினப்	பிரச்சைனகைள	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்ட	சர்ப்ப	ேதாஷம்,	ஆ ைளக்
காட் ம்	மாங்கல்ய	ேதாஷம்	ஆகியவற்ைற	நிர்ணயித்தனர்.
இன்ைறய	ப த்தறிவாளர்கள்	இந்த	நைட ைறையப்	பழிக்கலாம்.	ஆனால்	இந்தப்
ெபா த்தங்கைள	ேவ ைறகளில்	ஆராயக்	 டா 	என் 	ெசால்கிறார்களா?
உடல்	த திைய	மணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	வி ம் ேவார்	பரிேசாதைன	ெசய்
தி மண	விண்ணப்பத் டன்	அளிக்க	ேவண் ம்	எனச்	சட்டேம	சில	நா களில்
உண் .

ேடட் ங்	என்ற	ெபயரில்	ேமைல	நா களில்	ஆ ம்	ெபண் ம்	பழகிப்	பார்ப்ப
ணப்ெபா த்தம்,	சகிப் த்தன்ைம	உள்ளதா	என	அறிந் 	ெகாள்ளத்தாேன.

பல	ஆயிரம்	ஆண் க் 	 ன்ேப	தி மணத்திற் 	 ன் 	இவற்ைற



ஆராயேவண் ம்	என் 	ெசான்ன	ச கம்	எவ்வள 	 ன்ேனறிய	ச கமாக
இ ந்தி க்க	ேவண் ம்?
அன்ைறய	அறிவியல்	வளர்ச்சிக் ,	அவர்க க் 	ேஜாதிடம்	பார்த்தல்	ஒ
க வியாக	இ ந்த .	அன் 	ஜாதகம்	பார்க் ம்	ேஜாதிட க் 	ெபண்ைணப்
பற்றி ம்,	மாப்பிள்ைளையப்	பற்றி ம்	ெதரிந்தி ந்த .	இன் 	ேஜாதிட க்
ெகாண் 	வரப்பட்ட	ஜாதகம்	உண்ைமயானதா,		ெபாய்யாய்	ேநரம்	மாற்றிக்
கணிக்கப்பட்டதா	என் 	 டத்	ெதரியா .	உதாரணமாக,	பிறந்தேநரத்ைத	10	மணி
என்பதற் ப்	பதில்,	2	மணி	என	ஒ 	மாற்றம்	ெசய்தால்	ேபா ம்,	ஜாதகம்	 க்க
மாறிவி ம்.			������	����������	�����	��������
�������������	����	������	�����������	������
��������?	
இன் 	க விகள்	ெப கி	விட்டன.	அறிவியல்	வளர்ந் 	விட்ட .	அவற்ைறப்
ெபா த்தம்	பார்க்க	உபேயாகிப்பதில்	என்ன	தவ ?

இைதப்பற்றி	நான்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	வி ம்பவில்ைல.	சடங் களாக,	ெசய்ய ம்
என்பதற்காகச்	ெசய்கிேறன்	என	ேஜாதிட	சாஸ்திரம்	மாறிவிட்ட .

கண்ைண	 க்	ெகாண் 	நம்பாமல்,	ேஜாதிட	சாத்திரத்தின்	 ள்ளியியல்
தர கைள	(Statistical	Data)	நாம்	ேமம்ப த் வதில்	ஈ பட் ந்தால்,	ேஜாதிடம்
என் ம்	சாஸ்திரம்	உபேயாக ள்ள	க வியாக	மாறி	வளர்ச்சி	கண் க் ம்.
கண் த்தனமாக	நம்பியதால்	அ 	 ட	நம்பிக்ைக	ஆகிவிட்ட .	

அறிவிய ம்	அப்ப த்தான்.	அப்ப ேய	ஒப் க்	ெகாண்டால்	 ட	நம்பிக்ைக
ஆகிவி ம்.	ஒவ்ெவா 	காலகட்டத்தி ம்	அன்ைறக் ப்	ெபற்ற	அறிவினால்	தகவல்
திரட்ைட	சரியா,	தவறா	என	ஆராய்ந் 	மாற்றங்கைளச்	ெசய் 	ெகாண்ேட	இ க்க
ேவண் ம்.
வளர்ச்சி	எங்ேக	நிற்கிறேதா	அங்ேகேய	மரணம்	ஆரம்பித் 	வி கிற .	இ
உயிரினங்கள்,	சாத்திரம்,	அறிவியல்,	ெமாழி	என	அைனத்திற் ம்	ெபா வான
க த்தா ம்.	ேஜாதிடம்	அப்ப யான	மரணத்ைதச்	சந்தித் 	விட்ட .

�����	������	���������	����������	�������.
எதிர்காலத்ைத ம்,	ெபா த்தங்கைள ம்	ஊகிக் ம்	ஆர்வத்தினால்	அல்ல.	

எனேவ	ெபா த்தங்கள்	பார்க்கேவண் ம்	என	வி ம் பவர்கள்,	ஒவ்ெவா
ெபா த்தத்திற் ம்	 ைறயான	ேசாதைனகள்	 லம்	தகவல்	அறிந்
ெகாள்ளலாம்.	அல்ல 	விசாரித் 	அறிதல்	 லம்	நிச்சயப்ப த்திக்	ெகாள்ளலாம்.		
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ஒ 	ெபா த்தமான	 ம்பப்	பின்னணி	ெகாண்ட,	 ணம்	ெகாண்ட	ெபண்ைணத்
ேதர்ந்ெத த்த		பின் தான்	ெபண்பார்த்தல்	என்ற	சடங் 	நடக்கிற .	ெபண்
பார்த்தல்	என் ம்	சடங் 	ஒ 	 ைறயான	அறி கப்படலமா ம்.
ெபண்	பார்க்க	வ வ 	ெபண்க க் ச்	சங்கடம்	இல்ைல.	ேபரம்	ேபசி,	வியாபாரம்
ேப வதற்காக		ெபண்	பார்க்கச்	ெசல்வ தான்	ெபண்க க் ச்	சங்கடமான
ஒன் .

ஆயிரக்கணக்கான	கண்கள்	தறிெகட்டத்தனமாக	தன்	உடைல	பட்டப்பகலில்
ெத க்களில்	மார்க்ெகட் களில்	ேப ந் களில்	ெவறித்தைத	சகிக்கிறாள்	ெபண்,,

அப்ப ப்பட்ட	ெபண்	தன்	அ மதி டன்	அ ம்	வாழ்க்ைகத்	 ைணயாய்
ேதர்ந்ெத க் ம்	ஒ 	நல்ல	ேநாக்கத் டன்	பார்ப்பைத	எப்ப 	அவலம்	என்
ெசால் வாள்?
ெபண்ைண	மாப்பிள்ைள	பார்க் ம்	அேத	ேநரத்தில்,	ெபண்	மாப்பிள்ைளைய ம்
பார்க்கிறாள்.	இ வ க் ம்	சம	வாய்ப்பான	இ 	ெபண்	வீட் ல்,	ெபண் க்
வசதியாகேவ	ஏற்பா 	ெசய்யப்ப கிற .

இைத	சகஜமாக்கேவ	உபசரித்தல்,	பா தல்	ேபான்ற	சில	பழக்கங்கள்
உ வாக்கப்பட்டன.	சடங் கைளப்	பற்றி	மட் ேம	கவைலப்ப ம்	மக்கள்
தத் வங்கைள	மறந் 	விட்டனர்.	பாடச்	ெசால்வ ,	சிறந்த	பாடகியா	என	பரீட்ைச
ைவக்க	அல்ல.	ெபண்ைண	இயல்பாய்	இ க்க	ைவப்பதற்காகத்தான்.

ெபண்ணின்	 	நீளம்	பார்த்தல்,	எைட	பார்த்தல்,	உயரம்	பார்த்தல்,	வண்ணம்
பார்த்தல்,	ைககால்கள்	சரியாக	இ க்கிறதா	என் 	பார்த்தல்	என்பதற் 	அல்ல
ெபண்	பார்க் ம்	படலம்.	அதற் 	மாப்பிள்ைள	உடன்	வரேவண் ய	அவசியமில்ைல.



ெபண்ணிற் ம்,	மாப்பிள்ைளக் மான	ஒ 	அறி கேம	ெபண்	பார்த்தல்	ஆ ம்.
ெபண்	பார்க்க	வ ம்	 ன்னேர	அவற்ைற	எல்லாம்	அறிந்தி க்க	ேவண் ம்.
ெபண் க் ம்,	மாப்பிள்ைளக் மான	அறி கம்	என்ற	ேகாணத்தில்
அைமக்கப்பட்ட	ஒ 	நிகழ்ைவ,	காய்கறி	வாங் வ 	ேபால்	மாற்றிவிட்ட
காரணத்தினால்	ெபண்	பார்க் ம்	படலம்	என்ப 	கசப்பான	நிைன கைளப்
ெபண்கள்	மனதில்	 ைழத் 	வி கிற .

யா ைடய	 ைற,	நிைறகைள ம்	அவர்	எதிரிேலேய	அலசி	விமர்சித் 	விட் ,
அவர்	உங்கள்	 ம்பத்தில்	வந் 	மிகச்	சரியாகப்	ெபா ந்த	ேவண் ம்	என
எதிர்பார்ப்ப 	மிக ம்	தவ .

ெபண்	ெபா ந்தி	வரமாட்டாள்	என்பைதக்	 ட,	நா க்காக	ெசால் ம்	ச கம்
நம் ைடய .	அப்ப ப்பட்ட	ச கம்	வ த்த	ஒ 	நைட ைறயான	ெபண்	பார்த்தல்
என் ம்	சடங்கில்	ெபண்ைண	மாப்பிள்ைளக் ம்,	மாப்பிள்ைளைய	ெபண் க் ம்
அறி கம்	ெசய்ய	ேவண் ேம	தவிர,	 ைறகைளப்	பற்றிப்	ேபசிக்	ெகாண் க்கக்
டா .	அதற்ெகனத்	தனிப்	படலம்	உள்ள .

எல்லா	வைக	விசாரிப் கைள ம்,	ஆய் கைள ம்	 த் 	விட் 	ெபண்,
மாப்பிள்ைள	இ வ ம்	ஒப் க்	ெகாண்ட	பிற 	ெபண்பார்த்தல்	நடத்தப்பட
ேவண் ம்.	இப்ப 	நடந்த	ெபண்	பார்க் ம்	நிகழ் கள்	இனிய	அ பவங்களாகேவ
இ ந்தி க்கின்றன.		
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1)	நிச்சயதார்த்தம்

2)	பரிசம்	ேபா தல்

3)	நலங் 	ெசய்தல்
4)	தாலிெசய்தல்	/	ெபான் க்கல்
5)	மங்கலப்	ெபா ட்கள்	வாங் தல்

6)	 ர்த்தக்	கால்	ந தல்
7)	 ைளப்பாலிைக	இ தல்
8)	பந்தல்	அைமத்தல்

9)	மணமகள்	/	மணமகன்	அைழப்
10)	காசி	யாத்திைர
11)	 டஜீராேராஹணம்

12)	ேதவதா	பிரஸ்தம்
13)	கங்கண	தாரணம்
14)	நாந்தி	–	சிரார்த்தம்	ெசய்தல்

15)	பிரம்ேமாபேதசம்



16)	சகல	ேதவதா	 ைஜ
17)	மாைல	மாற் தல்

18)	பாணிக்கிரகணம்
19)		கன்யாதானம்			
20)	மாங்கல்ய	தாரணம்

21)	ஏழ 	நடத்தல்
22)	அம்மி	மிதித்தல்
23)	அ ந்ததி	பார்த்தல்

24)	அட்சதாேராபணம்
25)	 ஹாசினி	தானம்
26)	கங்கணம்	அவிழ்த்தல்

27)	தாம் லம்	அளித்தல்
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நிச்சயம்	ெசய்தல்	என்ப 	மணமகன்	வீட்டா க் 	மணமகைள ம்,	மணமகள்
வீட்டா க் 	மணமகைன ம்	அறி கம்	ெசய்ய ம்,	மணமக்கைள	ஊ க் ம்
அறி கம்	ெசய் ம்	ஒ 	ேநாக்கத்தில்	அைமக்கப்பட்ட .

இந்த	அறி கம்	மிக	அவசியத்	ேதைவ.	ஒ 	தி மணம்	நடக்க	இ க்கிற
என்பைத	ச கத்திற் 	அறிவிப்பதற்காகேவ	இந்தச்	சடங் 	நடத்தப்ப கிற .
ேம ம்	இ 	சார் 	உறவினர்க ம்	இந்த	நிகழ்

லம்
ஒ வைர	ஒ வர்	அறிந் 	ெகாண் 	 திய	உற கைள	ஏற் க்	ெகாள்கிறார்கள்.

	

	

இச்சம்பிரதாயம்	மணமகள்	இல்லத்தில்	நைடெப ம்.	மணப்ெபண்	வீட்டாரின்
ன்னிைலயில்	உறவினர்	 ைட ழ	ெபண்ணின்	இல்லம்	ெபாலி ற் 	இ க் ம்.

இச்சைபக் ப்	ெபண்	வீட்டாரின்	ஊர்/ லத்தைலவர்	தைலைம	ஏற் 	இ ப்பார்.
மணமகன்	வீட்டார்	சகலவைகச்	சீர்கள்	(பழம்,	பலகாரம்,	தாம் லம்,	ஆைடகள்,
அணிகலன்கள்,	ந மணப்ெபா ட்கள்		இத்யாதி)	ெகாண் வந் 	ைவத்
மணமகைள	தங்கள்	வர க் 	மண த் த்	தர	வாக் தத்தம்	ெசய் 	தரக்
ேகட்பர்.

	



மாப்பிள்ைளயின்	தகப்பனார்	தன்	 லம்,	ேகாத்ரம்	இைவகைளக்	 றி,	ெபண்
பார்க்க ம்,	நிச்சயம்	ெசய் 	ெகாள்ள ம்	தான்	வந்தி ப்பதாக ம்,	நாள்
நட்சத்திரம்,	வழிப்பயண	ச னங்கள்	 பமாக	இ ப்பதால்	நிச்சயம்	ெசய் 	ைவக்க
ேவண் ம்	எனக்	ேகட்பார்.	ெபண்ணின்	தந்ைதயார்	ெபரிேயார்கள்	மற் ம்	தன்
மைனவி	 தலிேயாரிடம்	கலந் 	சம்மதம்	 வார்.
மணமகளின்	தகப்பனார்	அதன்பின்	 வ ,	“உம்	மக க் 	என்	ெபண்ைணக்
ெகா ப்பதாக	நான்	வாக் 	தத்தம்	ெசய்கிேறன்.	வரைன	(மாப்பிள்ைளைய)	நான்
பார்த் 	மகிழ்ந்ேதன்.	 பமாக	நிச்சயதார்த்தம்	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்”.

இதன்	பின்	நிச்சயதார்த்த	அறிவிப் 	ப க்கப்ப ம்.	சில	ஊர்களில்	நிச்சயதார்த்த
ஒப்பந்தம்	ைகெய த்தா ம்.	பிரஜாபத்திய	விவாகத்தில்	ெபண்ணிற் 	பரி கள்
அளிக்கப்பட் ,	 டைவ	நைககள்	அணிவித் 	மாப்பிள்ைள	வீட்டார்	தங்கள்
வீட் ற் 	அைழத் ச்	ெசல்வர்.
	

ஏெனன்றால்	தி மணம்	மணமகன்	வீட் ல்	நடக் ம்.	இ 	தி மண	ஒப்பந்தம்
ெசய் 	ெகாள் தல்	ஆ ம்.

அக்காலத்தில்	மணமகேன	மணமகள்	வீட்டா க் 	ெபான் ம்,	ெபா ம்,	ப ம்,
சீ ம்	ெகா த் 	ெபண்ைணப்	ெபற்றான்.

நிச்சயதார்த்தம்	ெசய்வதன்	 லேம	தி மணம்	அறிவிக்கப்ப கிற .	ெபற்ேறாரின்
சம்மதம்	ெப தல்	 க்கியம்	என்பைத	இ 	காட் ம்.	தி மணம்
அறிவிக்கப்ப வ 	எல்லா	ச கத்தி ம்	இ க்கிற .
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பரிசம்	ேபா தல்	என்ப 	பிற்காலத்தில்	உ வான	ஒ 	வழக்கமா ம்.
நிச்சயதார்த்தம்	ெசய்தபின்னேர	பிற	சடங் கள்	ஆரம்பிக் ம்	என்றா ம்,	நிச்சயம்
ெசய்த	பிற 	தி மணம்	தைடபடக்	 டா 	என்பதால்	இக்காலத்தில்
நிச்சயதார்த்தத்ைத	பிரித் ,	பரிசம்	ேபா தல்	மற் ம்	நாள் றித்தைல	 ன்னேர
ெசய் 	விட் 	தி மணத் க் 	ஓரி 	நாட்கள்	 ன்னதாக	நிச்சயதார்த்தம்
ெசய்கிறார்கள்.

	

	

உற்றார்,	உறவினர்	 ன்	இவ்ைவபவம்	நைடெப ம்.	இ 	இ வீட்டா ம்
தி மணத்திற் 	ஒப் க்ெகாள்வதாக	ஊ க் ம்	உற க் ம்	 ன்	உ தி
ேமற்ெகாள் தல்	ஆ ம்.

ெபண்ணின்	தகப்பான ம்,	மாப்பிள்ைளயின்	தகப்பனா ம்	எதிெரதிர்	அமர்ந்
ெகாள்கின்றார்கள்.	சந்தனம்	 சிக்	ெகாள்ளல்	 தலிய	உபச்சாரங்கள்
	நைடெப கின்றன.

பின்	ெபண்ணின்	தகப்பனார்	தன்	ேகாத்ரம்	மற் ம்	 ன் 	தைல ைறயினர்
ெபயர்கைளக்	 றி	“இன்ன	ெபய ள்ள	கன்னிைகைய”		என் 	 வார்.
அதன்	பின்	மாப்பிள்ைளயின்	தகப்பனார்	தன்	ேகாத்ரம்	மற் ம்	 ன்
தைல ைறயினர்	ெபயர்கைளக்	 றி	“இன்ன	ெபய ள்ள	மணமக க் ”	என்

வார்.

இ வ ம்	மாறி	மாறி	 ம் ைற	 ற	ேவண் ம்.	 ன்றாம்	 ைறயில்	ெபண்ணின்



தகப்பனார்	“ெகா த்ேதாம்”	என் 	ெசால்ல	பிள்ைளயின்	தந்ைத	“ஏற் க்
ெகாண்ேடாம்”	என் 	 றி	இ வ ம்	தாம் லம்	மாற்றிக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.
இத டன்	தி மணம்	மற்ற	சடங் க க்கான	நா ம்	 றிக்கப்ப ம்.
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இ 	மணமக க் ம்	மணமக க் ம்	தனித்தனிேய	அவர்களின்	தாயின்	பிறந்த
வீட் ன்	சார்பாக	ெசய்யப்ப ம்.

மணமகைன	/	மணமகைள	தங்கள்	இல்லத்திற் 	அைழத் ச்	ெசன் 	அவர்கைள
அமரைவத் 	சந்தனம்,	 ங் மம்,	மற் ம்	வாசைனத்	திரவியங்கள்	 சி,	பின்னர்
ளிக்க	ைவப்பார்கள்.	தாயின்	பிறந்த	வீட் ன்	சீர்கள்	மணமக்க க்

அளிக்கப்ப ம்.
	

	

தமிழர்	வழக்கப்ப ,	தாய்வழி	உற 	என்ப 	ஒ வ க் 	மிக	 க்கியமான
ஆ ம்.	தாய்மாமன்	மகன்தான்	இந் 	 ைறப்ப 	ஒ 	வரைன	மணந் 	ெகாள்ள
தல்	உரிைம	ெபற்றவர்	ஆவர்.		தங்ைகக் 	தகப்பனாய்,	அவள்	ெப ம்
ழந்ைதக க் 	உற்ற	பா காவலனாய்,	நண்பனாக	அந்த	 ழந்ைத	ேகட்டைத

எல்லாம்	வாங்கிக்	ெகா த் 	அதன்	 கத்தில்	அதிக	மகிழ்ச்சிைய	பார்ப்ப
தாய்மாமன்	தான்.		

ழந்ைதகளின்	ஒவ்ெவா 	நல்ல க் ம்	தாய்மாமேன	 க்கியம்	என் 	தமிழர்
பண்பா 	ெசால்கிற .	கா 	 த் வதிலி ந் ,	தி மணத்திற் 	மாைல	எ த் க்
ெகா ப்ப 	வைரயி ம்	இன் ம்	அைனத் 	நல்லதற் ம்,	ெகட்டதற் ம்
தாய்மாமேன	 ன்னிற்பான்.	தாய்மாமன்	தன்	உறவின்	உரிைமைய	நிைல	நாட் 	தன்
பங்கான	சீதனத்ைத	அளிப்பேத	இதன்	ேநாக்கம்.		சீதனம்	பற்றிய



அ ணகிரிநாதரின்	கந்தரலங்காரப்	பாடலில்	இதன்	விளக்கத்ைதக்	காணலாம்.
(������������	6)	
தாயின்	உ வாகேவ	இ க் ம்	தாய்வழிச்	ெசாந்தங்களின்	உறைவப்	பலமாக் ம்
சடங் 	இ .	தாய்மாமன்	தாயின்	ஆண்வ வம்.	அத்ைத	தந்ைதயின்
ெபண்வ வம்.		தாய்	தந்ைதயின்	உடன்	பிறந்ேதா க் 	பல	உரிைமகள்	வழங்கப்பட
காரணம்	இ தான்.

தாய்மாமன்	–	அத்ைத	உற 	தாய்-தகப்பன்	உறைவ	விட	இைளேயார்க க் 	மிக
ேநசமான	உறவா ம்.	தாய்மாமன்	தன்	ம மக க் 	அந்தரங்கத்	ேதாழனாகேவ
இ ப்பார்.	அத்ைத	தன்	ம மக க் 	மிகச்	சிறந்த	ஆேலாசராக	இ ப்பார்.
ஒ 	ெபண் க் 	தாய்மாமன்	மைனவிேய	உடற் 	பற்றிய	விளக்கங்கைள
அளிக் ம்	சிறந்த	ேதாழியாக	இ ப்பார்.	இந்த	நலங் 	ைவத்தல்	என் ம்
சம்பிரதாயம்	இப்ப 	உடலியல்	/	வாழ்வியல்	ஆேலாசைனகைள	மணமக்க க்
மாம ம்,	அத்ைத ம்	ெசால்லேவ	நடத்தப்ப கிற .

மாமன்	–	அத்ைத	உற கள்	சிறப்பாக	உள்ள	 ம்பங்களில்	என் ம்
சந்ேதாஷங்க க் 	 ைற 	இ க்கா .	தைல ைற	வித்தியாசங்கைளக்	கடந்
நல்ல	நட்ைபக்	ெகா க் ம்	உற கள்	இைவ.

ெசாந்தத்தில்	தி மணம்	ெசய்வ 	பலவித	பரம்பைர	வியாதிக க் ம்
ைறபா க க் ம்	வழி	வ க் ம்	என் 	விஞ்ஞானம்	நம்ைம	பய த்தி

ைவத்தி க்கிற .

ெபண்ெணன்றால்	தாய்மாமன்	மக க் 	 தல்	மண	உரிைம	வழங்க ம்,	ைபயன்
என்றால்	அத்ைத	மக க் 	 ன் ரிைம	வழங்க ம்	நடக் ம்.	இரண்டாம்	உரிைம
மாறி	வழங்கலா ம்.	அதாவ 	மாமன்	மகள்,	அத்ைத	மகன்.

ஆனால்	மரப 	விஞ்ஞானத்ைதப்	பார்த்தால்,	வலிைமயான	மரப 	ெவற்றி	ெபற்
ெசம்ைமயைட ம்,	வலிைமயற்ற	மரப 	அழி ம்	என் 	ெசால் ம்.	மரப 	பற்றி
விளக் ம்	ஆரம்பப்	பாடமான	 ட்ைட	பீன்ஸ்	/	ெநட்ைட	பீன்ஸ்	உதாரணத்தில்	 ட
காலப்ேபாக்கில்	ெநட்ைட	பீன்ஸ்	மட் ேம	வழக்கில்	இ க் ம்.	 ட்ைட	பீன்ஸ்
அழிந் 	வி ம்	எனச்	ெசால் ம்.

மரப க்கள்	தம் ள்	பல	தகவல்கைள	உள்ளடக்கிக்	ெகாள்கின்றன.	ஒ
பரம்பைரயின்	 ற் ச் ழல்,	ெதாழில்	இவற்றிற்ேகற்ப	அைவ	மாற்றம்
அைடகின்றன.

உதாரணமாக	ெவள்ைளயர்	பல	தைல ைறயாக	நில	ந க்ேகாட் ப்	ப தியில்
வசித்தால்	அவர்க ம்	க ப்பினமாக	பல	ஆயிரம்	ஆண் களில்	மா வார்கள்.
மாமன்	மகன்	–	அத்ைத	மகைள	மணப்ப 	பண்ப 	கலப் 	ஏற்படாமல்	 ம்பக்



ணம்	தனித் 	நிற்பதற் 	 ைண	ெசய் ம்.	ேநாய்கள்	ேவதிப்	ெபா ட்களால்
நம 	மரப வில்	திணிக்கப்ப ைவ.	ஒேர	 ழலில்	வா ம்	அைனவ க் ம்
றிப்பிட்ட		ேநாய்கள்	வரத்தான்	ெசய் ம்.		உண்ைமயில்	மரப க்

ேகாளா க டன்	 ழந்ைதகள்	பிறக்கக்	காரணம்,	நம 	அைர ைற	அறிவியல்.
ஒேர	வைகப்	பழக்க	வழக்கங்கள்	ெகாண்டவர்க க் 	ஒேர	வைக	ேநாய்கள்
வரக்காரணம்	நாம்	உபேயாகிக் ம்	ெபா ட்களில்	கலந்த	ேவதிப்	ெபா ட்களின்
நச் த்தன்ைமேய	ஆ ம்.		இைத	உணர்ந் 	நாம்	வாழக்	கற் க்	ெகாண்டால்
பரம்பைர	வியாதிகள்	என்ற	வார்த்ைத	காணாமல்	ேபாய்வி ம்.
இன் 	அைனத் த்	ெதாழில்க ம்	இயந்திரமயமாகி	விட்டதால்	இன்
ெதாழில்சார்ந்த	மரப ச்	ெசம்ைமயாக்கம்	ேதைவயற் ப்	ேபாய்விட்ட .	இன்
அறிைவப்	ெப க்கிக்	ெகாள் தல்,	உடல்	ஆேராக்கியம்	ஆகியைவ	மட் ேம
இன்றியைமயாதத்	ேதைவயாக	இ க்கிற .		

	

	
1.	

	

	



9.4	.	����	�������	/	��������������
	

தாலி	என்ப 	தி மணத்தின்	மிக	 க்கியமான	அைடயாளச்	சின்னமா ம்.
தாலியில்	பல	வ வங்கள்	உண் .	ஒவ்ெவா 	 லத்தின்	தாலி ம்	வித்தியாசப்ப ம்.
	ஒவ்ெவா 	 லத்	தாலியின்	அச் 	வ வ ம்	அப்ப தி	ெபாற்ெகால்லரிடம்
இ க் ம்.	எனேவ	நைகக்கைடகைள	விட	ெபாற்ெகால்லரிடேம	தாலி	ெசய்யக்
ெகா க்கப்ப கிற /வாங்கப்ப கிற .

மாப்பிள்ைள	வீட்டாேர	தாலி	ெசய்கின்றனர்.	காரணம்	ெபண்	அவர்கள்
லத்தவராக	வாழ	வ வதால்

	

அவர்கள்	 லத்	தாலிைய	அணிய	ேவண் ம்.	தாலி	என்ப 	கணவ க் ச்
சமமாக	பார்க்கப்ப கிற .

ெபான்	உ க் ம்	ெபா 	அதற் 	உரிய	விஷ்வப்	பிரம்ம லத்தின்	 ைறயற்ற,
ஒ வேர	ேதர் 	ெசய்யப்படேவண் ம்.

தி மணமாகிக்	 ழந்ைத ள்ளவர்
ரண	 கேதகி
கேதகியான	மைனவி	 ழந்ைத	உள்ளவர்

ரண	 ள்ள	அங்கங்கள்	ெகாண்டவர்
வல 	ைகப்	பழக்க ள்ளவர்
ரண	விஷ்வப்பிரம்ம	சாஸ்திரம்	ெதரிந்தவர்



ல்	அணி ம்	த தி	உள்ளவர்.
தாலிக் க்	 லி	ெப வ 	 டா .	ஆனால்	அதற்கான	தட்சைண	அளிக்க
ேவண் ம்.	அக்காலத்தில்	இயன்ற	அள 	தட்சைண	ெகா த்ேத	ைவதீக
காரியங்கள்	ெசய்யப்பட்டன.	இவ்வள 	 லி	எனக்	ேகட் 	வாங் தல்	 ற்றம்.
இதனால்	அைனத் 	மக்க ம்	மகிழ்ேவா 	விவாகம்	ெசய் 	ெகாள்ள	 ந்த .

தி மாங்கல்யத்திற் ரிய	தங்கத்ைத	(ப ைன)	ஆலயத்தில்	(இைறவனிடத்தில்)
ைவத் 	 ைச	ெசய் ,	ஒ 	தட் ல்	ெவற்றிைல,	பாக் ,	மஞ்சள்,	 ங் மம்,	 ,
பழத் டன்	தங்கத்ைத ம்	ைவத் 	 ைஜயைறயில்	ைவக்க	ேவண் ம்.
தாலிக்கான	ெபான்ைனக்	ெகா த் 	ெசய் ம்ெபா 	கீழ்கண்டைவ	கவனத்தில்
ெகாள்ளப்பட	ேவண் ம்.
ெபான் க் ம்	நாளன் 	அைத	மணமகனின்	ெபற்ேறார்	அல்ல 	ெபரிேயார்
எ த் ,	மணமகனிடம்	ெகா க்க,	அவர்	அைத	ஆசாரியாரிடம்	ெகா த்
உ க்கேவண் ம்.

ஆசாரியார்	 ம்பம்	ைவத் 	விளக்ேகற்றி	 பதீபம்	காட் 	ெவற்றிைல,	பாக்
வாைழப்பழம்	 தலியைவ	ைவத் 	ேதங்காய்	உைடத் ப்	 ைச	ெசய் 	ெபான்ைன
உ க் வார்.	உ க்கிய	பின்	தாய்மாமன்	ேதங்காய்	உைடத் ப்	 ைச	ெசய் 	அந்த
இளநீைர	உ க்கிய	தணலில்	ஊற்றி	தீைய	தணிப்பார்.
பின்	ஒ 	தட் ல்	ெவற்றிைல	பாக் ,	பழம்,	 ,	மஞ்சள்,	 ங் மம்,	ேதங்காய்
ைவத் 	ெவற்றிைல	ேமல்	உ க்கிய	தங்கத்ைத ம்	ைவத் 	மணமகனிடம்
ஆசாரியார்	ெகா ப்பார்.
அைத	மணமகன்	வந் ள்ள	சைபேயா க் க்	காண்பித் ,	அதன்	பின்
ஆசாரியாரிற் 	அரிசி	காய்கறி டன்	தட்சைண	அளித் 	உ க்கிய	தங்கத்ைதத்
தி மாங்கல்யம்	ெசய்ய	ஒப்பைடக்க	ேவண் ம்

மற்றப 	ஏற்கனேவ	ெசய்யப்பட்ட	தாலிைய	வாங்கினா ம்	மன	நிைற 	அளிக் ம்
இடத்தில்	வாங் வேத	சிறந்த .	தாலி	பல	ஆண் கள்	நிைலத்தி க்க
மனமகிழ்ச்சி	மற் ம்	தரம்	ஆகியைவ	மிக	 க்கியமானதா ம்.
தாலி	என்ப 	ஒ 	மணமான	ெபண் க்கான	அைடயாளம்	மட் மல்ல.	அ
மங்கலத்தின்	அைடயாளம்.
மஞ்சள்	நிறம்,	மஞ்சள்	கயி ,	மஞ்சள்	நிறம்	ெகாண்ட	ெபான்,	மஞ்சள்	ெகாம் 	என
அைனத் ேம	மங்கலத்தின்	அைடயாளமாக	ெகாள்ளப்ப கிற .	மஞ்சள்
என்பதற் 	அழ 	என் ம்	ஒ 	ெபா ள்	உண் .

மங்ைக	மங்கல	அைடயாளமாக	இந்த	வீட் ல்	விளங் கிறாள்	என	காட்டேவ
மங்கலத்ைத	அைடயாளப்ப த் ம்	மஞ்சள்,	 ங் மம்,	 ,	ெபாட் 	என	அைனத்



மங்கலங்களின்	அைடயாளங்களின்	உரிைம ம்	ெபண்ணிற் 	அளிக்கப்ப கிற .

ெபண்ேண	அைனத்ைத ம்	உ வாக் கிறாள்	என்பதால்	ெபண்க க்ேக
அைனத் 	மங்கல	அைடயாளங்க ம்	அளிக்கப்ப கின்றன.

தாலி	என்ப 	ேவ 	இல்லத்தில்	பிறந்த	இப்ெபண்	இந்த	இல்லத்தின்	அைனத்
அறங்களின்,	மங்கலங்களின்	வி த்தியின்	ஆதாரமாக	இ க்கிறாள்	எனக்
காட் வதா ம்.
தாலி	மட் மல்ல,	வாழ்க்ைகக் 	ஆதாரமாக	ஐந் 	 ல்	 த்திரங்கைள	 ன்ேனார்
நமக் 	வ த் 	அளித்தி க்கின்றனர்.
அைவ	1)	அைரஞாண்	கயி 	2)	 ல்	3)	கங்கணம்	4)	மாங்கல்யம்	5)	சஞ்ஞாத
த்திரம்.

இைவகைளப்	பற்றிய	விவரங்கைளப்	பின்னிைணப் 	5	இல்	காணலாம்.
	

	

	

	

	

	



9.5.	�������	����������	���������

	

தி மணத்திற் த்	ேதைவயான	ெபா ட்கைள	வாங் வ ம்	நல்ல	ேநரம்	பார்த்ேத
வாங்கப்ப கின்றன.	அைவயாவன

ைச	/	யாகத்திற் 	ேதைவயானைவ	வாங் தல்
ஆைட	அணிகலன்கள்	வாங் தல்

வி ந்திற்கான	உண ப்	ெபா ட்கள்	வாங் தல்
மணமக்க க் 	பிரத்ேயகமான	பாய்,	 ைட	இத்யாதிப்	ெபா ட்கள்
வாங் தல்

நல்ல	ேநரம்	பார்த்தைல,	பலர்	ேதைவயில்ைல	என	எண்ணலாம்.	ஆனால்	திட்டமிட்ட
வாழ்க்ைகக் 	ேநரம்	பார்த்தல்	மிகச்	சிறந்த	உதவிகைள	ெகா க்கிற .

எந்த	ஒ 	ெசயைல ம்	இந்தக்	காலகட்டத்தில்	ெசய்ய	ேவண் ம்	என
வைரய த் க்	ெகாள்வதால்,	அச்ெசயலின்	 க்கியத் வத்ைத	அந்தக்
காலகட்டத்தில்	அதிகப்ப த்தி	கவனம்	ெச த்தி	ெசயைல	 ரிகிேறாம்.	 ராஜக்ட்
ேமேனஜ்ெமண்ட்	என் ம்	திட்டப்பணி	நிர்வாகத்தில்	காலம்	நிர்ணயித்தல்	எவ்வள
க்கியமான 	என்ப 	ெசால்லித்தரப்ப கிற .

உதாரணமாக,	தி மணத்திற் 	 ற் க் ம்	ேமற்பட்ட	ெபா ட்கைள	வாங்கப்
ேபாகிேறாம்.	இன் ம்	இரண் 	மாதம்	இ க்கிற .	இன் ம்	ஒ 	மாதம்
இ க்கிற 	என	பல	விஷயங்கைள	நாம்	அலட்சியமாக	விட் 	விட் 	கைடசி

	



ேநரத்தில்	அைல	ேமா ேவாம்.	பல	சமயங்களில்	சில	சின்ன	விஷயங்கைள	மறந்
வி ேவாம்.	நல்ல	ேநரம்	பார்த் ச்	ெசய்தல்	என்பதால்	இ 	தவிர்க்கப்ப கிற .

கிய	காலம்	என்பதால்	 ன்னேர	அமர்ந் 	ேதைவகைளப்	பட் யலிட்
வி கிேறாம்.	 ேராகிதர்,	சைமயல்காரர்	இன்ன	பல	நிகழ் களின்
ஒ ங்கிைணப்பாளர்க ம்	பட் யல்	தந் 	வி கின்றனர்.

ஆக	 றிப்பிட்ட	காலத்தில்	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்பதால்	நாம்	அைத	திறைமயாக
நிர்வகித் 	வி கிேறாம்.	கைடசி	ேநர	அைலச்சல்க ம்	ஞாபக	மறதி
நிந்தைனக ம்	இ ப்பதில்ைல.
ேநரம்	 றிக்காமல்	ெசய்தால்	நம்	கவனம்	 ம்	மிக	 க்கிய	பணிகள்	மீ
மட் ேம	இ க் ம்.	பல	சி 	சி 	 க்கிய	பணிகளில்	அசிரத்ைத	காட் ேவாம்
என்பதால்	ேநரம்	 றித் 	ெபா ட்கைள	வாங் தல்	வலி த்தப்ப கிற .	 டேவ
மன		நிைறைவ ம்	இ 	அளிக்கிற .

ேம ம்	ேநரம்	 றித் 	ெசய்வதால்,	பல ம்	ஒன் 	 ச்	ெசய்ய	 கிற .
இதனால்	தி மணம்	என்ப 	மகிழ்வான	 ட் 	 யற்சியாக	உ ெவ க்கிற .
	திட்டமிட் ச்	ெசய்வதால்	ெபரிய	காரியங்கள்	 லபத்தில்	 ம்.
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ர்த்தக்கால்	ந தல்	என்ப 	இவ்வீட் ல்	 பகாரியம்	நடக்க	உள்ள 	என
அறிவிப்பதா ம்.	 ர்த்தக்கால்	நட்ட	வீட் ற் 	அ ப	ெசய்திகைளச்	 மந்
ெகாண்ேடா	அ ப	ச னங்கைள	ெகாண்ேடாேரா	வராமல்	இ க்க	ெசய் ம்
அைடயாளம்	இ .

	

	

மனம்	என்ப 	ஒவ்ெவா 	சடங்கி ம்	மிக	 க்கியமான .	 ர்த்தக்கால்
நடப்பட்ட	வீ களின்	அக்கம்	பக்கம்	இ ப்ேபார்	அ ப	ச னங்க டன்	வீட்டாரின்
எதிேர	ேதான்றா	வண்ணம்	காத் 	மன	நிைற டன்	தி மணம்	நடத்த	இ
உத கிற .

எந்த	ஒ 	 ப	நிகழ் 	என்றா ம்	 ர்த்தக்	கால்	இ தல்	என்ப 	அந்த
	நிகழ்வின்	ஆரம்பத்ைதக்	 றிக் ம்.	நிலத்தில்	நடப்ப ம்	 ங்கில்	ஒன்
பலவாகத்தாேன	ெப கி	வளர்ந் 	தைழத் ச்	ெசழித்த 	ேபால்	இன்
மணநாளில்	ஒன் 	 ம்.	இத்தம்பதியரின்	இல்லறம்	நல்லறமாகி	இக் லம்
ெப கிச்	ெசழிக்க	ேவண் ம்	என்ப 	 ங்கில்	ந வதன்	தாத்பர்யம்.
“ ங்கில்	ேபால்	 ற்றம்	 சியாமல்	வாழேவண் ம்“	என்ப 	பழெமாழி.

ஒன்ப 	க க்கள்	உள்ள	பச்ைச	 ங்கிலில்,	க க் 	க 	ெசம்மண்-

	



ண்ணாம் 	 சி	மஞ்சள்,	 ங் மம்,	 	ஆகியவற்றால்	அலங்கரிப்பர்.	விக்ேனஸ்வர
ைஜக் ப்	பின்	 ங்கிலில்	அரசங்ெகாத்ைதக்	கட்ட	ேவண் ம்.	மஞ்சளில்

நைனத்த	 ணியில்	நவதான்யம்,	கா 	 தலியன	 ந் ,	இம்மஞ்சள்	 ணியால்
ங்கிைல ம்,	அரசங்ெகா ந்ைத ம்,	தர்ப்ைப ம்	ேசர்த் க்	கட்ட	ேவண் ம்.
ன் 	 மங்கலிகள்	இத க் ப்	பாலாபிேஷகம்	ெசய் 	மஞ்சள்	 ங் மம்	 சி	நட

ேவண் ம்.

அம் ங்கில்	கழிைய	நிலத்தில்	ஊன்றிய ம்	அதற் த்	ேதங்காய்	உைடத் ,
சாம்பிராணி,	கற் ரம்	காட்டேவண் ம்.	அதன யில்	நவதானியத்ேதா 	பவளம்
அல்ல 	நவமணிகள்	இட் 	நீர்	பால்	ஊற்றி	(3	 மங்கலிப்	ெபண்கள்)	மரத்திற்
தி நீ ,	சந்தனம்,	 ங் மம்	சார்த்தேவண் ம்.	இ 	நன் 	வளரேவண் ம்	என்
நிைனத் 	 ம்பத்தண்ணீைர	ஊற்றலாம்.
மஞ்சளில்	பிள்ைளயார்	பி த் 	ைவத் 	ெவற்றிைலபாக் ,	பழம்	ைவத் 	ேதங்காய்
உைடத் த்	தீபம்	காட் ,	அ த்ததாக	பந்தல்	கால்	ஊன் வார்கள்.	பந்தல்	காைலத்
ெதாடர்ந் 	பந்தல்	அைமக் ம்	ேவைல	ெதாட ம்.	மணமகள்	வீட் ல்	ஊன்றிய	பின்
மணமகன்	வீட் ற் ம்	ெசய்ய	ேவண் ம்.

ர்த்தக்கால்	ஊன்றிய	பின்	இ 	வீட்டா ம்	தி மணச்	சடங் கள்	 ற்றாக
வைட ம்	வைர	எந்தவிதமான	 க்க	நிகழ்ச்சிகளி ம்	பங் ெப தல்	 டா .

(கால்	ஊன் பவ க் த்	தட்சைண	ெகா க்கேவண் ம்.)
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இந்திய	ச கம்	விவசாயம்	சார்ந்த	ச கம்	ஆ ம்.	ெசழிப் ,	வளம்	என்ற
ெசாற்க க் 	விைளச்சேல	இந்தியாவில்	ெபா ளா ம்.

	

எந்த	வீட் ல்	தி மணம்	நடக் ேமா,	அந்த	வீட் ல்	 ன் 	அல்ல 	ஐந்
மண்சட் கள்	அல்ல 	 ங்கில்	தட் களில்	ப ஞ்சாணம்	ேசர்த்த	மண்பரப்பி		நீர்
ஊற்ற ம்.	பாலில்	ஊறைவத்த	நவதானியங்கைள	3	அல்ல 	5	 மங்கலிப்
ெபண்கள்,	அச்சட் களில்	 வி,	நீ ம்	பா ம்	ெதளிக்க	ேவண் ம்.	(3	 ைற).

இவற்ைறப்	 ைஜ	அைறக் ள்	ைவத் ,	தி மணத்தன் 	மணவைறக் க்
ெகாண் 	ேபாக	ேவண் ம்.	தினம்	காைல	இளெவயிலில்	நீர்	ெதளித் 	ைவப்பதால்
ைளப் 	ெசழிப்பாக	இ க் ம்.

	இைத	3	நாட்க க் 	 ன்னாவ 	ெசய்தால்	நவதானியம்	நன் 	வளர்ந்
இ க் ம்.
நவதான்யங்கைள	 ைளக்க	ைவத் 	அவற்ைறச்	 மங்கலிகள்	எ த் 	வந்
மணவைறயில்	ைவத் 	இ ப்பார்கள்.	இப்பாலிைககைளப்	பார்த் க்
ெகாண் தான்	தி மாங்கல்யம்	கட்ட	ேவண் ம்.	இம் ைளகள்	ெசழித்
வள டன்	இ ப்ப 	ேபால்	உங்கள்	இல்லறம்	ெசழிக்க	ேவண் ம்	உம்	 லம்	ெசழிக்க
ேவண் ம்	என்ப 	உட்க த் .	ெசழிப் 	என்ற	நற்ச னம்	கண்ணிற்	ெதரிய	தாலி

	



கட் வ 	மனதில்	ஆனந்தத்ைத	ெப கச்	ெசய் ம்.		 ம்பம்	ெசழித்
தைழப்பேத	இந்த	தி மணத்தின்	ேநாக்கம்	என்பைத	மைற கமாக	மனதிற்
உணர்த் வ 	இ .

“பச்ைச	விரித்த	பாலிைக	 ைளக் ம்	நிைர ம்”	என்கின்ற 	சிலப்பதிகாரம்.
இந்தப்	பாலிைகைய	தி மணத்திற் ப்	பின்	நதியிேல	ேசர்த் 	விடலாம்.

நவதானியங்கள்	:-	ெநல்,	ேகா ைம,	பய ,	 வைர,	ெமாச்ைச,	எள்,	ெகாள் ,
உ ந் ,	கடைல	என்ற	ஒன்ப 	வைக	தானியங்கள்.
தானியங்கள்	ெசல்வங்களில்	ஒன் தான்	என்றா ம்,	அைவ	தனிச்சிறப் டன்
பார்க்கப்ப பைவ.		தன	லஷ்மி,	தான்ய	லஷ்மி	என	இ ேவ 	லஷ்மிகள்	இவற்றிற்
அதிபதிகளாக்கப்பட்டனர்.	 ைளப்பாரி	சடங் ,	நம 	விவசாயச்	ச கத்ைத ம்,
விைள ம்	தன்ைமதான்	வளம்	என்பைத ம்	அைடயாளப்ப த் வதா ம்.
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க ைடயப்	பந்தல்	அைமக் ம்	பழக்கம்	அக்காலத்தில்	நைட ைறயில்	இ ந்
வந் ள்ள .	பந்தலின்	உள்ப தியில்	ேம க் 	 ணிகைளக்	கட் வார்கள்.
அழ க்காக ம்	தி மணச்	சடங் கள்	நடக் ம்	ெபா 	பந்தலின்	ேமலி ந்

சி,	அ க் ப்	ெபா ட்கள்,	பல்லி	ேபான்றன	வி ந் 	விடாமல்	இ ப்பதற்காக ம்
இந்த	ஏற்பா கள்	ெசய்யப்ப கின்றன.	பந்தைல	க ,	வாைழ,	ெதன்ைன
ஓைலகளால்	அலங்கரிப்பர்.

	

வாைழமரம்	ஒ ைறதான்	 ைலேபா ம்	அ ேபால்	எம 	வாழ்வி ம்	தி மணம்
ஒ ைறதான்	என்பைத	உணர்த் கிற .	பாக் 	ெகாத் க்	ெகாத்தாக
காய்ப்பதால்	இ 	தம்பதிகள்	ஒற் ைமயாக	வாழேவண் ம்	என்பைத
வலி த் கின்ற .

வாைழ ம்	ெதன்ைன ம்	கற்பகத க்கள்.	இைவ	தம்ைம	 க்க	 க்க
மனிதர்க க் 	அளிப்பைவ.	ேம ம்	இைவ	அழியாப்	பயிர்கள்	ஆ ம்.	ெதன்ைன
ற்றாண் 	வாழக் ய .	“வாைழய 	வாைழயாக”	வளர்வ 	வாைழமரம்.		

ேதங்கா ம்	வாைழப்பழ ம்	இைற	வழிபாட் ல்	 க்கியமாகின்ற .	தம்பதிகள்



நிைலத் 	நின் 	அைனவ க் ம்	பயன்படக் யதாக	வாழேவண் ம்	என்ற
தத் வத்ைதேய	உணர்த் கிற .		இ தான்	இல்லறத்தின்	 க்கிய	கடைம	என
ஆரம்பத்திேலேய	பார்த்ேதாம்.
தி மணத்ைத	வசதிக்ேகற்ப	வீட் ேலா,	ேகாயிலிேலா	அல்ல 	ேவ
மண்டபத்திேலா	ைவக்கலாம்.	அப்ப 	ேவ 	மண்டபத்தில்	ைவப்பதானால்	இ வர
வீட் 	வாசல்க ம்,	மண்டப	வாயி ம்	மாவிைல,	ேதாரணம்,	வாைழ	மரங்களால்
அலங்கரிக்கப்ப கிற .

	மாவிைல	கட் வ 	ஆக்சிஜைனப்	ெப க்க	ஆ ம்.	மாவிைல	பறிக்கப்பட் 	உல ம்
வைர	ஆக்சிஜைன	உற்பத்தி	ெசய் ம்.	பலர்	 ம்	இடத்தில்	அைனவ ம்	வி ம்
ச் க்காற்றில்	உள்ள	கரியமில	வா ைவ	உறிஞ்சி	ஆக்சிஜனாக	இ 	மாற் வதால்
ச் த்திணறல்	உள்ளிட்ட	 வாசக்	 ைறபா கள்	 ைற ம்.

வாசலில்	நிைற டம்	ைவக்கேவண் ம்.	நீர்	ெவப்பத்தில்	ஆவியாதால்	ஈரப்பைச
காற்றில்	எப்ெபா ம்	இ க் ம்.	இந்த	ஈரப்பைச	வறட் 	இ மைலத்	த ப்பதால்
ேநாய்த்ெதாற் 	 ைற ம்.
வசதிக்ேகற்ப	வீ கைள ம்	மண்டபத்ைத ம்	அலங்கரிக்கலாம்.	மண்டபத்தில்
கிழக் 	ேநாக்கி	நன் 	அலங்கரிக்கப்பட்ட	மணவைற	அைமக்கப்பட	ேவண் ம்.
மணவைறயின்	 ன் 	 வாமி	அம்பாள்	 ம்பங்கள்,	சந்திர ம்பம்,	விநாயக	 ைஜ,
பஞ்செகௗவ்விய	 ைசக்ெகன	ஒ 	 ம்பம்,	அக்கினி	கிரிையக் ரிய	பாத்திரம்,
அம்மி,	மஞ்சள்	நீர்	ஆகியைவ	ைவக்கப்ப ம்
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இராமாயணத்தில்	இராமனின்	விவாகம்	விேதக	நாட் ல்	ெபண்	வீட் ல்	நடந்த .
அங்ேக	மாப்பிள்ைள	அைழப் 	நடந்த .

மகாபாரதத்தில்	திெரௗபதி	விவாகம்	பாண்டவர்	இல்லத்தில்	நடந்த .		அர்ச் னன்
திெரௗபதிைய

ேபாட் யில்	ெவன் 	வீட் ற் 	அைழத் 	வந்தான்.	பின்னர்	பாண்டவர்கள்	வீட் ல்
திர பதிக் ம்

	

பாண்டவர்க க் ம்	தி மணம்	நடந்த

இராம க் 	மாப்பிள்ைள	அைழப் ம்,	திர பதிக் 	ெபண்	அைழப் ம்	நடந்த .
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இ 	பிரஜாபத்ய	விவாகத்தின்	பழக்கமா ம்.	பிரஜாபத்யத்தின்	ப 		மணமகன்
வீட் ல்	தி மணம்	நடப்பதாய்	இ ப்பதால்	மணப்ெபண்	நிச்சயதார்த்தம்	 ந்த
உடேனேய	மணமகன்	வீட் ற் 	அைழத் க்	ெகாண் 	வரப்ப வாள்.		

	

மணப்ெபண்ணிற் 	நிச்சயம்	ெசய்ய	அளிக்கப்பட்ட	ஆைட	ஆபரணங்கைள
அணிவித் ,	பிறந்த	வீட் னரின்	ஆசிகைள	அளித் ,	மணமகன்	வீட் க்
மணமகள்	அ ப்பப்ப வாள்.

மணமகன்	வீ 	அ ேக	என்றால்	ஊர்வலமாக	ெபண்	அைழத் 	வரப்ப வாள்.
இல்ைலெயன்றால்	மணமகன்	வீட் ற் 	அ கில்	உள்ள	ேகாவிலில்	இ ந் 	வீட் ற்
அைழத் 	வரப்ப வாள்.
மாப்பிள்ைள	வீட் ல்	ஆரத்தி	எ த் 	தி ஷ் 	கழித்தபின்,	மாப்பிள்ைள	வீட்டாரின்
த்த	 மங்கலிப்	ெபண்	நிைற டம்	ெகா க்க	அைத	இ ப்பில்	 மந் ,

	வாசல்ப யில்	ைவத்தி க் ம்	ப ெநல்	–	கா கள்	ெதறித் 	வி மா 	தட் ,
வீட் ற் ள்	தன-தான்யம்	பரவ,	தன்	 ந்த	வீட் ற் ள்	மணமகள்	 வாள்.	அந்த
	நிைற டம்	சைமயல்	அைறயில்	உள்ள	நிைற டத் டன்	ைவக்கப்ப ம்.
மணப்ெபண்	நிைற டமாய்	இ க்க	ேவண் ம்	என்பைத ம்,	அவள்	கால்பட்ட ம்
தனம்	–	தான்யம்	ெப க	ேவண் ம்	என்பைத ம்	 றிப்பால்	உணர்த் வ 	இந்தச்
சடங்கா ம்.			

ந்த	வீட் ல்	 தலில்	 ைஜ	அைறயில்	 த் 	விளக்ேகற்றி	மணமகள்
வணங் வாள்.	பின்	சைமயலைறக் 	அைழத் ச்	ெசல்லப்பட் 	அங்
நிைறந்தி க் ம்	அரிசி,	ப ப் ,	உப் 	ஆகியவற்ைறக்	ைகயில்	அள்ளி	அள்ளி



பார்ப்பாள்.
ஒ 	இல்லத்தைலவியின்	கடைம,	வீட் ல்	உண ப்ெபா ட்கைள	ேதைவயான	அள
இ க்கிறதா	என	என் ம்	அறிந்தி க்க	ேவண் ய ம்,	அவற்ைறக்	ெகாண் 	பிறர்
பசி	தீர்ப்ப ம்	ஆ ம்.

ஒ 	தைலவனின்	கடைம	அந்த	தானியங்களால்	வீட்ைட	நிைறத் 	ைவத்தி ப்ப
ஆ ம்.

இதன்	பின்	மணமகள்	மணப்பந்த க் 	அைழத் 	வரப்ப வாள்.	
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இ 	ெபண்வீட்டார்	ெசய் ம்	தி மணங்களில்	நடத்தப்ப ம்.	மாப்பிள்ைள
மண்டபத்திற் 	வந்த டன்	அவைர	ெபண்	வீட்டார்	ேமளதாளத்ேதா 	வரேவற்பர்.
அங் 	ேதாழன்	மாப்பிள்ைளயின்	காைலக்	க விவி வார்.
அதற் 	உபகாரமாக	மாப்பிள்ைளத்	ேதாழ க் 	ேமாதிரம்	ஒன்ைற	அணிவிப்பார்.
பின்	ெபண்ணின்	தகப்பன்,	மாப்பிள்ைளக் 	மாைல	 	வரேவற்பார்.		இ
மங்கலிப்	ெபண்கள்	ஆரத்தி	எ ப்பர்.
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மணமகன்	தன்	பிரம்மச்சர்ய	விரதத்ைத	 த் க்	ெகாண் 	வ வதற்காக,	தன்
ெபற்ேறாரிடம்	அ மதி	ேகட்க	ேவண் ம்.	அப்ேபா 	மணமகன்	 வ 		“நான்
பிரம்மச்சர்ய	விரதத்ைத	ைகக்ெகாண் 	இ க்கின்ேறன்.	இவ்விரதத்ைத

த் க்	ெகாண் 	வ வதற் 	காசியாத்திைர	ெசல்கின்ேறன்.	எனக் ச்	 பமாக
உத்தர 	ெகா க்க	ேவண் ம்.	தாேய!	பிட்ைச	இ க”.

இச்சமயத்தில்	மாப்பிள்ைளயின்	ேதாளில்	ெதாங் ம்	ேஜாளியில்	(ேஜால்னாைப)
உறவினர்கள்	பிட்ைச	இ வார்கள்.	இந்தப்	பிட்ைச	தட்சிைணயாக	மாப்பிள்ைளத்
ேதாழ க் ச்	ேச ம்.	மணமகன்	பிட்ைச	ெபற் க்	ெகாண் 	ஆலயம்	ெசன்
அமர்கின்றான்.

	

இன் ம்	இைளஞர்களிைடேய	கல்விைய	 த்த	பின்	ஒ 	நீண்ட	 ற் லா	ெசன்
வரேவண் ம்	என்ற	ஆர்வம்	இ க்கிற .	ஒ 	“லாங்	ேராட்	 ரிப்”	ேபாக	ேவண் ம்
என்பேத	அன் 	காசியாத்திைரயாக	இ ந்த .	ஒ 	யாத்திைர	என்ப 	உலக
அறிைவ	ஊட்டக்	 ய	ஒன் .	அதனாேல	காசியாத்திைர	என்ற	சடங்
ேசர்க்கப்பட்ட .	

ெபண்ணின்	தாய்,	தகப்பனார்	ஆலயம்	ெசன் ,	மாப்பிள்ைளக் ப்	பாத சைன
ெசய்கின்றனர்.	அப்ேபா 	ெசால்ல	ேவண் ய 	,	“சர்வ	அலங்காரத் டன்	ேதவைத
ேபால்	வீட் ல்	இ க் ம்	எங்கள்	மகைள	நீ	பாணிக்கிரஹணம்	ெசய்
ெகாள்வாயாக.	அவைள	உனக் 	கன்யாதானம்	ெசய்கிேறாம்.	காசியாத்திைரைய
வி த் 	எங்கள்	வீட் ற் 	வ க!	இல்லற	வாழ்வில்	ஈ பட் 	 லவி த்தி	ெசய்
கர்மங்கைள	 ரிந் 	நிைற டன்	வாழ	வ க!”	எனச்	ெசால்லி		அைழத்



வ கின்றனர்.

இ 	இல்லற	வாழ்வின்	பயன்கைள ம்,	அ 	ஏன்	 க்கியமான 	என்பைத ம்
எ த் ச்	ெசால் ம்	நிகழ்வா ம்.	இல்லற	வாழ்வின்	பயனாகிய	அறம்	வளர்த்தல்,
அதற்கான	சந்ததிையப்	ெபற் 	அறத்ைத	நிைல	நி த்தல்	ஆகியைவ	ெசய்யாமல்
சன்னியாசம்	 வ 	வீண்	என்பைத	எ த் ச்	ெசால்ல	ேவண் ய 	இங்
அவசியம்.

இ
பிரம்ம	விவாகத்தின்	பழக்கமா ம்.		பலர்	காசி	யாத்திைர	ெசய்யாமல்	மாப்பிள்ைள
அைழப் 	மாத்திரேம	ெசய்கின்றனர்.	அதாவ 	ேகாவிலில்	இ ந் 	மாப்பிள்ைளைய

ஊர்வலமாய்	அைழத் 	வ கின்றனர்.
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காசி	யாத்திைரயில்	இ ந் 	மணமகன்	அைழத் 	வரப்ப கின்றான்.	மாப்பிள்ைள
கிழக் 	 கமாக ம்,	ெபண்	ேமற் 	 கமாக ம்	அமர்கின்றனர்.	இ வ க் ம்
ந வில்	 கம்	ெதரியாத	அளவில்	திைர.
நாட் ச்	சர்க்கைர,	ஜீரகம்	இரண் ம்	கலந்தைத	மாப்பிள்ைள	 தலில்	ெபண்ணின்
சிரசில்	 வ,	பின்	ெபண்	மாப்பிள்ைள	சிரசில்	 கிறாள்.
	

பின்	 கத்தளவாகத்	திைர	இறக்கி	 கம்	காட்டல்	நடத்தப்ப ம்.	ெபண்ணின்
பக்கம்	ஏ 	 மங்கலிகள்	ஏ 	ெநய்	மாவிளக் 	ஏந்தி	நிற்க	ேவண் ம்.
����������	:	எதிரில்	என்ன	ெதரிகிற ?	

������	:	ேஜாதி	ெதரிகின்ற .	

����������	:	ேஜாதிக் ப்	பக்கத்தில்	என்ன	இ க்கின்ற ?	

������	:	ேஜாதிக் ப்	பக்கத்தில்	கன்னிைகதான்	இ க்கின்றாள்.	
����������	:	கன்னிைகைய	மணந் 	ெகாள்கின்றாயா?	

������	:	மணந் 	ெகாள்கின்ேறன்.	

����������	:	 ேதவி,	ஆகாயவாணி	சாட்சியாக,	 ல	ெதய்வம்
சாட்சியாக,	இஷ்ட	ெதய்வம்	சாட்சியாக,	அக்கினி	சாட்சியாக,	அைனத்
லத்தார்	சாட்சியாக	மணம்	ெசய் 	ெகாள்கிறாயா?		

������	:	 ேதவி,	ஆகாயவாணி	சாட்சியாக,	 ல	ெதய்வம்	சாட்சியாக,	இஷ்ட



ெதய்வம்	சாட்சியாக,	அக்கினி	சாட்சியாக,	அைனத் 	 லத்தார்	சாட்சியாக
மணம்	ெசய் 	ெகாள்கின்ேறன்.	

தி மணத்தின்	அவசியம்	 ரிந்த	பின்னர்	மணமகைள,	மணமக க்
அறி கப்ப த் ம்	சடங் 	இதா ம்.		வாழ்வின்	ஒளியாக	இ ப்பவைளக்
காண்கிறாய்	என்பதற்காகேவ	தீபம்	ைவக்கப்ப கிற .

	 டேவ	மணமகன்	அக்னியின்	சாட்சியாக	மணமகைள	விவாகம்	ெசய்ய
வி ம் வதாக	ஒப் தல்	அளிக்கிறான்.

எந்த	ேநரத்தி ம்,	ஒ ைறக் 	இ ைற	ஒ வரின்	சம்மதத்ைத
உ திப்ப த்திக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ப 	இதன்	 லம்	ெசால்லித்	தரப்ப ம்
பாடமா ம்.
இப்ப 	ெசய்வ 	பிரம்ம	விவாகத்தில்	மாத்திரேம	நடப்பதா ம்.
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லெதய்வம்,	இஷ்ட	ெதய்வம்,	கி ஹெதய்வம்	என	ஒவ்ெவா வ க் ம்	பல
ெதய்வ	வணக்கங்கள்	 றப்பட் ள்ளன.

ேதவதா	பிரஸ்தம்	என்ப ,	தன்	வீட் த்	ெதய்வத்ைத	(கி ஹ	ெதய்வத்ைத)
வணங் தல்	ஆ ம்.	 லெதய்வம்	என்ப 	ேவ .	கிரஹ	ெதய்வம்	என்ப 	ேவ .

இவ்வழிபாட் ல்	மாப்பிள்ைளயின்	சேகாதரிக க் 	மரியாைதகள்	ெசய்யப்ெப ம்.
இச்சடங் கள்	ேதவதா	ப்ரஸ்தம்	எனப்ப ம்.	ஒவ்ெவா வர்	 ல	உட்பிரி க க்
ஏற்ப	இந்த	வழிபா 	மி ந்த	ேவ பா க டன்	இ க் ம்.

	

	

என்	மகைன ம்	எங்கைள ம்	அ க்கிரகித் 	 த்திரர்,	ெபௗத்திரர்க ம்	அஷ்ட
ஐஸ்வர்யங்க ம்	ெப ம்ப 	ஆசீர்வசித் க்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்	என
ேவண் க்ெகாள் தல்	இதன்	ேநாக்கமா ம்.

கிரஹ	ெதய்வ	வழிபாட்ைட	எப்ப 	ேமற்ெகாள்ள	ேவண் ம்	என
இல்லறத்தைலவ க் 	அறி கம்	ெசய்ய ம்,	எந்த	ெசய க் 	 ன் ம்	கிரஹ
ெதய்வத்ைத	வணங் தல்	 க்கியம்	என்பைதக்	காட்ட ேம	இந்த	 ைஜ
நடத்தப்ப கிற .
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மணமக்க க் 	மந்திரப்	 ர்வமாகக்	கங்கணம்	கட்ட	ேவண் ம்.	மணமக்களின்
தாய்மாமன்மார்	கங்கணம்	கட் வ 	சிலரின்	நைட ைறயில்	இ ந் 	வ கின்ற .
பிற	இடங்களில்	 ேராகிதேர	இைதச்	ெசய்வார்.	கங்கணம்	கட் தல்	என்ப 	எந்தத்
ெதய்வக்	கிரிையகள்	ெசய் ம்	 ன் ம்	நடக் ம்.		கங்கணம்	கட் யபின்,	ஒ வன்
தான்	எண்ணிய	காரியத்தில்	 ச்சாய்	ஈ ப வான்.		

	

	

க் ழி	இறங் தல்,	காவ 	எ த்தல்,	 ங்கரகம்	எ த்தல்	என	ெதய்வக்
காரியங்கள்	ெசய் ம்	 ன்	உ திக்காக ம்	காப்பிற்காக ம்	ைகயில்	கங்கணம்
கட்டப்ப ம்.	ெதாடங்கிய	க மம்	நிைறெப ம்	வைர	எந்தவிதத்	தீட் க்கேளா,
இைட கேளா	 க்கங்கேளா	மணமக்கைளச்	சாராதி க்க	ேவண் ப்
பா காப் க்	க தி	ெசய்யப்ப வ 	கங்கண	தாரணம்	ஆ ம்.
இதற் 	ஒ 	தாம்பாளத்தில்	அரிசி	பரப்பி	ேதங்காய்,	ெவற்றிைல,	பாக் ,	பழம்
காப் 	 ல்	 தலியவற்ைற	ைவத் ப்	 சித் 	மணமக்களின்	வல 	மணிக்கட் ல்
காப் க்	கட் வார்கள்	காப் 	கட் ம்ேபா 	மாப்பிள்ைள	வீட்டார்	ஒ 	ேதங்காய்
உைடப்பார்கள்.	பின்னர்	 க்கள்	சிவன்,	பார்வதி	 ைச	 தலியவற்ைற	மந்திர
உச்சாடனத் டன்	ெசய்வர்	(பின்னர்	அக்கினி	 ட்டப்பட் 	அதற் ரிய	 ைச
வழிபா கள்	நைடெப ம்).
கங்கணம்	அணிவித்த	பின்	மாப்பிள்ைளக் 	மாப்பிள்ைளயின்	தாய்மாமன்	ெமட்
அணிவிப்பார்.	(ெபண்ணிற் 	அம்மி	மிதிக் ம்	ெபா 	மாப்பிள்ைள	ெமட்



அணிவிப்பார்.)	பின்	மணமக்க க் 	தாய்மாமன்மார்	பலகாரம்	உண் வித்தல்
நைடெப ம்.
கங்கணம்	கட் க்	ெகாண் 	ேவைல	ெசய்கிறான்	என்ற	ெசாலவைடைய	நாம்
உபேயாகிக்கிேறாம்.	 	ஈ பாட் டன்	சிரத்ைத டன்	ெசயல்	 ரித க்
அைடயாளமாக	கங்கணம்	என் ம்	காப் 	அணிவிக்கப்ப கிற .

கங்கணம்	அணிந்த	பின்	மணமக்கள்	தி மண	காரியங்கள்	தவிர	மற்ற
காரியங்கள்	ெசய்வதில்ைல.	மணவிடம்	விட் 	ெவளிவ த ம்	இல்ைல.
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ன்ேனார்	வழிபா 	என்ப 	நம்	நாட் ன்	மிக	உயரிய	பாரம்பரியம்.	ேவத
சாத்திரங்கள்	 ன்ேனார்கைளப்	பித் க்கள்	என	அைழக் ம்.	பித் 	ேலாகத்தில்
இ ந் 	ெகாண் ,	நம 	 ன்ேனார்கள்	நம்ைம	ஆசிர்வதிக்கின்றார்கள்.
அவர்கைளத்	தி ப்தி	ெசய்ய	ேவண் ம்.	 	வாழ்வில்	ஈ ப ம்
தம்பதியின க் ப்	பித் க்களின்	நல்லாசிையப்	ெபற் த்	தரேவ	இவ்வழிபா
ெசய்யப்ப கின்ற .	இச்ெசயல்	நாந்தி	அல்ல 	சிரார்த்தம்	எனப்ெப ம்.
தாய்,	தகப்பனார்	தமக் 	ந வில்	மாப்பிள்ைளைய	உட்கார	ைவத் க்	ெகாள்ள
ேவண் ம்.	அட்சைத	அரிசி	நிரம்பிய	தட்ைட,	மணமகனின்	தகப்பனார்	தம
ைடயில்	ைவத் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	மஞ்சள்	ெகாம் கைள	அ கில்

ைவத் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	மந்திரம்	ெசால் ம்	ேபா
மஞ்சள்	ெகாம் 	ஒன்றைன	எ த் 	அதைனத்	தட் ல்	தட் யபின்	தட் ல்	உள்ள
அட்சைத	அரிசியில்	ைவக்க	ேவண் ம்.
மாப்பிள்ைளயின்	தகப்பனார்	/	அல்ல 	அவ க் 	 த்த	தைலவர்		இச்சடங்ைக
இவ்வழிப்பாட்ைடச்	ெசய்கின்றனர்.

உதாரணமாக	மாப்பிள்ைளயின்	தந்ைத	வழி	ஆண்களில்	 த்தவர்	(ேநர 	வம்சம்
மட் ேம,	தந்ைத	-	தாத்தா	–	தாத்தாவின்	உடன்பிறந்ேதார்)	இைதச்	ெசய்வார்.
நாந்தி	சிரார்த்தத்தில்	மாப்பிள்ைளயின்	தகப்பனார்	மாப்பிள்ைளயின்	தந்ைதயார்
வழி	ேகாத்ரம்	 றி	பின்	வ ம்	மந்திரங்கைளக்	 றி	நாந்தி	ெசய்ய	ேவண் ம்.		(5
தைல ைற)	இச்சடங்கில்	நிைனக்க	ேவண் ய	பித் க்கள்	( ன்ேனார்கள்).
1)	 தலில்	தன்	ேகாத்ரம்	/	தகப்பனார்	ெபயர்		 ம் ைற	 றி	ஒவ்ெவா ைற ம்
மஞ்சள்	ெகாம்ைப	எ த் த்	தட் ல்	தட் 	அட்சைதயில்	ைவக்க	ேவண் ம்.

2)	தன்	ேகாத்ரம்	/	தாய்	ெபயர்		 ம் ைற	 றி	ஒவ்ெவா ைற ம்	மஞ்சள்
ெகாம்ைப	எ த் 	தட் ல்	தட் 	அட்சைதயில்	ைவக்க	ேவண் ம்.
3)	தன்	ேகாத்ரம்	/	பாட்டனார்-பாட் 	ெபயர்	 ம் ைற	 றி	ஒவ்ெவா 	 ைற ம்
மஞ்சள்	ெகாம்ைப	தட் ல்	தட் 	அட்சைதயில்	ைவக்க	ேவண் ம்.
4)	தன்	ேகாத்ரம்	/	 ப்பாட்டனார்- ப்பாட் 	ெபயர்	 ம் ைற		 றி	ஒவ்ெவா
ைற ம்	மஞ்சள்	ெகாம்ைப	தட் ல்	தட் 	அட்சைதயில்	ைவக்க	ேவண் ம்.

5)	தன்	தாய்வழி	ேகாத்ரம்	/	தாயின்	தந்ைத-தாயார்	ெபயர்	 ம் ைற	 றி
ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	மஞ்சள்	ெகாம்ைப	தட் ல்	தட் 	அட்சைதயில்	ைவக்க
ேவண் ம்.



6)	தன்	தாய்வழி	ேகாத்ரம்	/	தாயின்	பாட்டனார்-பாட் 	ெபயர்		 றி	ஒவ்ெவா
ைற ம்	மஞ்சள்	ெகாம்ைப	தட் ல்	தட் 	அட்சைதயில்	ைவக்க	ேவண் ம்.

இதன்பின்	மாப்பிள்ைளயின்	தாயார்	வழி	ேகாத்ரம்	 றி	பின்	வ ம்	மந்திரங்கைளக்
றி	நாந்தி	ெசய்ய	ேவண் ம்.	இதைனச்	ெசய்ய	ேவண் யவ ம்	மாப்பிள்ைளயின்

தகப்பனார்	ஆவார்.	(5	தைல ைற)

1)	மாப்பிள்ைளயின்	தாய்வழி	ேகாத்ரம்	/	தாயின்	அப்பா	ெபயர்	 ம் ைற	 றி
ஒவ்ெவா ைற ம்	மஞ்சள்	ெகாம்ைப	தட் ல்	தட் 	அட்சைதயில்	ைவக்க
ேவண் ம்.
2)	மாப்பிள்ைளயின்	தாய்வழி	ேகாத்ரம்	/	தாயின்	அம்மா	ெபயர்	 ம் ைற	 றி
ஒவ்ெவா ைற ம்	மஞ்சள்	ெகாம்ைப	தட் ல்	தட் 	அட்சைதயில்	ைவக்க
ேவண் ம்.
3)	மாப்பிள்ைளயின்	தாய்வழி	ேகாத்ரம்/	தாயின்	பாட்டனார்-பாட் 	ெபயர்	 றி
ம் ைற	 றி	ஒவ்ெவா ைற ம்	மஞ்சள்	ெகாம்ைப	தட் ல்தட் 	அட்சைதயில்

ைவக்க	ேவண் ம்.

4)	மாப்பிள்ைளயின்	தாய்வழி	ேகாத்ரம்	 றி	/	தாயின்	 ப்பாட்டனார்- ப்பாட்
	ெபயர்	 ம் ைற	 றி	ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	மஞ்சள்	ெகாம்ைப	தட் ல்	தட்
அட்சைதயில்	ைவக்க	ேவண் ம்.
5)	மாப்பிள்ைளயின்	தாய்வழி	ேகாத்ரம்/	தாயின்	தாய்வழிப்	பாட்டனார்-பாட் 	ெபயர்
றி	 ம் ைற	 றி	ஒவ்ெவா ைற ம்	மஞ்சள்	ெகாம்ைப	தட் ல்	தட்

அட்சைதயில்	ைவக்க	ேவண் ம்.
6)	மாப்பிள்ைளயின்	தாய்வழி	ேகாத்ரம்	 றி	/	தாயின்	தாய்வழி	 ப்பாட்டனார்-
ப்பாட் 		ெபயர்	 ம் ைற	 றி	ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	மஞ்சள்	ெகாம்ைப	தட் ல்

தட் 	அட்சைதயில்	ைவக்க	ேவண் ம்.

இ 	 ம்பத்தில்	இறந்த	 ன்ேனாரின்	ஆசி	ெபற	ெசய்வ 	ஆ ம்.	இறந் 	ேபான
பத் 	தைல ைறயினரின்	ஆசி	கிட்ட	ேவண் 	இ 	ெசய்யப்ப கிற .	இைதப்	பலர்
ெசய்வதில்ைல.
ஒவ்ெவா வ ம்	தங்கள்	பரம்பைர	என்ன,		வம்சாவழி	என்ன	என்பைத
அறிந்தி க்க	ேவண் ய 	அவசியம்	ஆகிற .		அவற்ைற	இல்லறத்	தைலவனாக
மாறப்ேபா ம்	மக க் 	அப்பா	உணர்த் கிறார்.	இதன்	 லமாகேவ	 ரத் ச்
ெசாந்தங்கள்	விலகிப்	ேபாகாமல்	 ற்றம்	 ழ	வாழ	 ம்.		
ன்ேனார்	வழிபாட் ல்	இ பத்திேயா 	தைல ைறகைள	வணங் கிேறாம்.

கணவன்	வழி	பதிேனா 	தைல ைற,	மைனவி	வழி	பத் த்	தைல ைற	ேசர்ந்த
இ பத்திேயா 	தைல ைறகளா ம்.



ன்ேனார்	வழிபாட்ைடக்	கைடப்பி க்க	ேவண் ய	இல்லறத்தைலவ க்
தைல ைறகைள	அைடயாளம்	காட்டேவ	இந்தச்	சடங் .

ைறந்த	பட்சம்	பத் த்	தைல ைறச்	ெசாந்தங்க டன்	 	வாழ்வேத	ஒ 	நல்ல
ம்பத்தைலவனின்	இலட்சணமாகக்	க தப்ப கிற .
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இதன்	பின்,	 ர்த்தத்திற் 	 ன்	ெசய்ய	ேவண் யக்	கிரிையகைளப்	 ேராகிதர்
ெசய்ய	ஆரம்பிக்க	ேவண் ம்.
வழக்கமாக	ஒ 	ஆண்	 ழந்ைதக் 	7	லி ந் 	10	வயதிற் ள்	 ல்
அணிவித் ,	காயத்ரி	மந்திரத்ைத	உபேதசித் 	உபநயனம்	ெசய் 	ைவப்பர்.	உப
என்றால்	அ கில்	என ம்	நயனம்	என்றால்	அைழத் ச்	ெசால்வ 	என் 	இதன்
ெபா ள்.		
எனேவ	உபநயனம்	என்றால்	 ழந்ைதைய	 	அல்ல 	ஆசிரியரிடம்	அைழத் ச்
ெசன் 	 ைறயான	கல்வி	 கட் தல்	என் 	ெபா ள்ப ம்.

பலர்	உபநயனம்	ெசய் 	 ைறயாக	ேவதபாடங்கைள	கற்பதில்ைல.	 ல்	இன்றி
ேவத	காரியங்களில்	யா ம்	ஈ படக்	 டா .	அறம்	பயிலாமல்	எந்தவிதக்	கர்ம
கார்யங்கைள ம்	ெசய்யக்	 டா 	என்பதற்காக	 ல்	அணிவித் 	ேவதங்களின்
சாரமான	காயத்ரி	மந்திரம்	உபேதசிக்கப்ப கிற .	இதன்	 லம்	பலவித
காரணங்களினால்	மணமகன்	ேவதம்	பயிலவில்ைல	என்ற	 ைற
நிவர்த்திக்கப்ப கிற .
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என் ம்	இக்காயத்ரி	மஹா	மந்திரத்ைத	மணமகனின்	வல 	காதில்,	அவன்
தகப்பனார்	உபேதசம்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	உபேதசம்	ெசய் ம்	ேபா 	அவர்	தம
வல 	ைகைய	மகனின்	சிரசில்	ைவத் 	இ க்க	ேவண் ம்.	 ஜிக்கப்பட்ட	ஒற்ைற

ப்	 	 ைல	மாப்பிள்ைளக் 	அணிவிக்க	ேவண் ம்.
இம்	 தற்	 ல்	(ஒற்ைற	 )	தாய்	தந்ைதயரால்	அணிவிக்கப்பட	ேவண் ம்.
இ 	“பிரம்ேமாபேதசம்“	எனப்ப ம்.	இதன்	பின்னேர	மணமகன்	விவாகத்திற்கான
ைஜ,	யாகங்களில்	பங்ேகற்க	இய ம்.

இல்லறத்	தைலவனாகப்	ேபா ம்	மாப்பிள்ைள,	தனக் ப்	பிறக் ம்	 ழந்ைதக்
பிரம்ேமாபேதசம்	ெசய்ய	ேவண் ம்	எனில்	அவர்	பிரம்ேமாபேதசம்	ெபற்றி க்க
ேவண் ம்.	ஆகேவ	விட் ப்ேபான	ஒ 	சடங்ைக	நிைற 	ெசய்யேவ
பிரம்ேமாபேதசம்	ெசய்யப்ப கிற .
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ல்	அணிந்த	பின்ேன,	சகல	ேதவைதக க் ம்	உண்டான	 ைஜகைள
ேராகிதர்	 லம்	மணமகன்	ெசய்கிறான்.	இவற்றின்	வரிைச	பின்வ மா .

1.	விக்ேனஸ்வர	 ைஜ
2.	வ ணகலச	 ைஜ

3.	 ல	ெதய்வ	 ைஜ

4.	 	 ைஜ
5.	அக்னி	கார்யம்
ஆகியனவற்ைறச்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	இைவ	அைனத் 	ேதவர்கைள ம்
யாகத்தின்	 லம்	அைழத் 	அவர்க க் 	உரிய	அவிர்பாகம்	அளித் ,
தி மணத் க் 	சாட்சியாய்	இ ந் 	மணமக்கைள	வாழ்த்தி	அ ள
ேவண் வதா ம்.

இந் 	மதத்தில்	எந்த	நற்ெசயைல ம்	ேதவர்கைள	அைழத் 	அவர்க க்
அவிர்பாகம்	அளித் 	தி ப்தி			ெசய் 	அவர்களின்	ஆசிைய	ேவண் ய	பிறேக
ெசய்யப்ப கிற .	 	ேநர்மைற	ேநாக்கத் டன்	மனைத	நிைற டன்	ைவத் க்
ெகாள்வ 	இப் ைசயின்	ேநாக்கமா ம்.	நாம்	ெசய்வ 	நன்ைமைய	நா ம்
நற்காரியம்,	இதற் 	எந்த	இைடஞ்ச ம்	வராமல்,	 ப்பயன்	கிட்ட	ேதவர்கள்
உதவி	ெசய்வார்கள்	என்ற	நம்பிக்ைகைய		இ 	உண்டாக் கிற .
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ற்காலத்தில்	தி மண	ைவபவங்க க் 	அரச க் ம்	அைழப்பிதழ்

அ ப் வார்கள்.	அரச க் ம்	எல்லாத்	தி மணங்க க் ம்	ெசல்ல	 யாத
நிைல	இ க் ம்.	எனேவ	அவர்	தன 	ஆைணக்ேகாைல	அ ப்பி	ைவப்பார்.

அர 	ஆைணக்ேகால்	ம வி	அரசாைணக்கால்	ஆகிவிட்ட .	இன் 	பதி த்
தி மணம்	ேபால்	அன் 	ஆைணக்ேகால்	வந் விட்டால்	அரசனால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட .	ஆகேவ	அத்தி மணம்	அங்கீகாரம்	ெபற் வி கிற .

	

இ ேவ	இன் 	தி மணப்	பந்தலில்	அரச	மரக்கிைள	ஒன்ைற	ைவத் 	அதற்
பட் ச்சாத்தி	அலங்கரித் 	ைவப்பர்.		

ேம ம்	அரசமரத்தின்	அ ப்பாகத்தில்	பிரம்ம ம்	ந வில்	விஷ் ம்	 னியில்
சிவ ம்	வாசம்	ெசய்கின்றனர்.	எனேவ	திரி ர்த்திகளின்	வணக்கம்
ெசய்யப்ப கிற .	மணவைறயில்	திரி ர்த்திகளின்	சான்னித்யம்	ஏற்ப கின்ற .
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அரசமரத்தின்	விைத	மிகச்சிறிய .	அதிலி ந் 	 ைளக் ம்	மரேமா
மிகப்ெபரிய .	நாம்	ெசய் ம்	நற்ெசயல்	சிறியதாயி ம்	அதினின் 	ெப ம்
நற்பயன்	மிகப்	ெபரிய .

எனேவ	சிறியைவ	என் 	க தாமல்,	ெசயல்கள்	நல்லைவ	ஆயின்	அவற்ைற	உடேன
இத்தம்பதியர்	ெசய்ய	ேவண் ம்,	என் 	இதன்வழி	 ட் க்காட்டப்	ப கின்ற .
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மணமகள்	எ ந் 	வடக் 	ேநாக்கி	இைறவைன	தியானித் 	மணமகள்	க த்தில்
மாைல	 ட் வாள்.	மணமகன்	மணமகைளத்	தன்	இடப்பக்கத்தில்	அமரச்	ெசய்
மாைல	 ட் வான்.

மாைல	மாற் தலின்	ெபா ள்	இ மனம்	கலந் 	ஒ 	மனமாகி	இல்வாழ்க்ைகைய
ஆரம்பித்தல்.	 ன் 	 ைற	மாைல	மாற்ற	ேவண் ம்.

	

	

ெதாடர்ந் ,	ெகாண் 	வந்த	மங்கலப்	ெபா ட்களாகிய	மஞ்சள்,	 ங் மம்,	 ,
வாசைனப்	ெபா ட்கள்,	சீப் ,	கண்ணா 	 தலியவற்ைற	மணமகன்	மணமகளிடம்
ெகா ப்பார்.	கணவன்	மைனவியாக	ஆனபின்	தம்	மங்கலக்	ேகாலத்ைத	இ வ ம்
கண்ணா யில்	பார்த் 	மகிழ்வார்கள்.
மாைலமாற் 	என்பதற் 		அழகான	ெபா ள்	உண் .
ட ,	விகடகவி	என	 ன்னி ந் 	பின் ம்	பின்னி ந் 	 ன் ம்	ஒேர	மாதிரி

ஒலிக் ம்	ெசாற்க க் ம்

யாமாமாநீ	யாமாமா	யாழீகாமா	காணாகா
காணாகாமா	காழீயா	மாமாயாநீ	மாமாயா

ேபான் 	 ன்னி ந் 	பின் ம்	பின்னி ந் 	 ன் ம்	ஒேர	மாதிரி	ஒலிக் ம்



பதிகங்க க் ம்	மாைலமாற் 	என்ேற	ெபா ள்.
மாைல	மாற் தல்	 ல ம்	இ ேவதான்.	இ வர்	சிந்ைத ம்	ஒ ைமயாதேல
மாைல	மாற் தலின்	ெபா ள்.	அதனாேலேய	எல்லா	வைகத்	தி மணங்களி ம்
எைதயாவ 	மாற்றிக்	ெகாள் தல்	 க்கியமான	சடங்காக	ஆக்கப்ப கிற .

தன் ைடய	 ைமைய ம்	மணமகள்	மணமகனிடம்	ஒப் விக்கிறாள்.	மணமகன்
மணமகளிடம்	ஒப் விக்கிறான்.	இ ேவ	மாைலமாற்றின்	 க்கிய	ெபா ளா ம்.
அதன்	பின்	மணமகன்	ேநாக்கி ம்	சரி,	மணமகள்	ேநாக்கி ம்	சரி	இல்லறம்
என்ப 	ஒன் தான்.
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த மம்	ெசய்வதற்காக ம்	சந்ததி	வி த்திக்காக ம்	தி மணம்
ெசய்யப்ப கின்ற .	பாணிக்கிரகணம்	என்றால்	மணமகளின்	ைகைய	மணமகன்
வீகரிப்ப 	என் 	ெபா ள்.	‘நீ ம்	நா ம்	 ைமயைடந் 	விட்டா ம்	 ட

ஒ வைர	ஒ வர்	பிரியாதி ப்ேபாம்	என் 	ைகையப்	பி க்கிேறன்’	என் 	 றி
மணமகளின்	ைகையப்	பி க்கேவண் ம்.
	

ெபண்	தன 	வலக்ைக	விரல்கைள	தாமைர	ெமாட் 	ேபால	 வித் 	ைவத் க்
ெகாள்ள,	அந்தக்	ைகைய	மணமகன்	தன்	வலக்ைகயால்	பற் கிறான்.	பஞ்ச
தங்களின்	சாட்சியாக	ைகையப்	பி ப்பதாக	ஒ 	க த் 	ெசால்லப்ப கிற .

மணப்ெபண்ணால்	ஐம் லன்களால்	ெசய்யப்ப ம்	ெசயல்கள்	கணவ க் 	மட் ேம
உரியைவ.	மணமகனால்	ஐம் லன்களால்	ெசய்யப்ப ம்	ெசயல்கள்	மைனவிக்ேக
உரியைவ.	எந்நிைலயி ம்	ஒ வைர	மற்றவர்	ைகவிடா 	இ க்க	ேவண் ம்
என்பேத	இதன்	அர்த்தமா ம்.		
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இ 	தாைர	வார்த்தல்	எனப்ப ம்.	தாைர	வார்த்த	பின் தான்	மாங்கல்ய	தாரணம்
(தாலி	கட் தல்)	நைடெபற	ேவண் ம்.	ஜனகன்	தாைர	வார்த்த	பின்	சீைதயின்
க த்தில்	இராமபிரான்	தாலிகட் னார்.	இமவான்	தாைர	வார்த்தபின்தான்	பார்வதி
க த்தில்	சிவபிரான்	தாலி	கட் னார்.	இந்திரன்	தாைர	வார்த்த	பின்தான்
ெதய்வாைன	க த்தில்	 கன்	தாலி	கட் னார்	என்பன	பல	ஆதாரங்கள்.
	

	

கன்யாதானத்திற் 	 ன்	 ேராகிதர்	மகாசங்கல்பம்	ெசய்த	உடன்	மணமக்கள்
இ வரின்	தகப்பனா ம்	 ல்	தரிக்க	ேவண் ம்.	பின்னர்	மாப்பிள்ைளயின்	தாய்,
தந்ைதயார்	ைகயில்	தட் டன்	நிற்பர்.
தட் ல்	மாப்பிள்ைளயின்	ைககைள	அஞ்சலி	பரமாக	ைவக்க	ேவண் ம்.	மணமகள்
தன்	ைககைள	மாப்பிள்ைளயின்	ைககள்	ேமல்	அஞ்சலி	பரமாக	ைவக்க	ேவண் ம்.

ெபண்ணின்	ைகயில்	தாம் லத் டன்	சக்திக் த்	தக்க	திரவியம்	ைவக்க
ேவண் ம்.		ெபண்ணின்	ைககைள	அவள்	தகப்பனார்	பி த் க்	ெகாள்ள	அவள்
தாயார்	கலசத்திலி ந் 	நீ ற் வார்.
இ 	ெபண்ணின்	தகப்பனார்	ைகயில்	அங்கி ந் 	வழிந் 	ெபண்ணின்	ைகயில்
வி ந் ,	பின்	தாம் லத் டன்	மாப்பிள்ைளயின்	ைகயில்	ேசர்ந் ,	பின்
தாம் லத் டன்	தட் ல்	ேசரேவண் ம்.	இத்தட் ைன	மணமகனின்	ெபற்ேறார்
ஏற் க்	ெகாண் 	 ரண	 ம்பத்தில்	ைவக்க	ேவண் ம்.
��������
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(ெபா ள்	:-	இக்கன்னிைகையத்	தங்க	ஆபரணங்கள்	சகிதம்	உனக்
உரிைமயாக் கிேறன்.	பிரம்மேலாகம்	வைர	உங்கள்	 கழ்	பரவட் ம்.)
ெபண்	அணிந் ள்ள	நைக	ஊர்த்தைலவர்	 ன்	மாப்பிள்ைள	வீட்டார்	ேபசி
அணிவித்த	நைகயா ம்.
கன்யாதானம்	ெசய்த	பின்	ெபண்ணின்	ெபற்ேறார்	ஒற்ைற 	உள்ள	ஒ 	 ைல
மணமக க் 	அணிவிக்க	ேவண் ம்.	இத் டன்	மணமகன்	இரண் 	 டன்

ய	 ல்	அணிகின்றான்.

ன்றாம்	 	உத்தரீயத்திற் ப்	(ேமல்	 ண் க் ப்)	பதிலாக	அணிவ 	என்ப
சாஸ்திரம்.
மாப்பிள்ைளயின்	ைகைய	மாமனார்	பி த் க்	ெகாண் 	“நான்	இ வைர	வளர்த்த
கன்னிைகைய	உனக் க்	கன்னிகாதானம்	ெசய் 	இ க்கின்ேறன்.	இவைள	நீ
தர்ம,	அர்த்த,	காம,	ேமாட்ச	(அறம்,	ெபா ள்,	இன்பம்,	வீ )	என் ம்	நான்

ஷார்த்தங்க க் ம்	ைகவிடாமல்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்	என் 	 ற	ேவண் ம்”.
என் 	ெசால் வார்.
“காப்பாற் கின்ேறன்”	என் 	மணமகன்	 ற	ேவண் ம்.

இந்த	உலகில்	பலவித	தானங்கள்	ெசய்யப்பட்டா ம்	அைவ	எல்லாவற்றி ம்
உயர்ந்த 	இந்த	கன்னிகாதானேம	என்பதற் 	இந்த	நிகழ்வின்ேபா
ெசால்லப்ப கிற	சங்கல்ப ம்,	மந்திர ேம	சாட்சி.

�����������������,	��������������,	
��	��������	������������	�������.	

என் 	அந்த	மந்திரம்	நீள்கிற .	���������	என்ப 	������
��������.	������	என்ப 	�������	��������.	பிறந்த
லத்தின்	பத் 	தைல ைற.	 ந்த	வீட் ன்	பத் 	தைல ைற.	இ தான்

"தசானாம் ர்ேவஷாம்,	தசானாம்பேரஷாம்"	என்பதன்	ெபா ளா ம்.		
��	��������	-	என் ைடய	இந்த	���	�����	( ய).	ஒ
தி மணத்தால்	ஒ 	 திய	தைல ைற	உ வாகிற .		அந்த	 லத் டன்	ேசர்த் 	



���������	���	�������	–	இ பத்தி	ஓர்	 லங்கள்	ேமன்ைம	ெபற	
இந்தப்ெபண்ணின்	 ர்வ	 லத்தின்,	அதாவ 	பிறந்த	வீட் ன்	பத் த்
தைல ைற ம்

இந்தப்ெபண்ணின்	பர	 லத்தின்,	அதாவ 	 ந்த	வீட் ன்	பத் த்	தைல ைற ம்
������	������������	���������	�����
�����������	�����	�������������	�������
������	���	என்பேத	இந்த	மந்திரத்தின்	உண்ைமயான	ெபா ளா ம்.
தி மணம்	என்ப 	வம்ச	வி த்திக்காக,	 க்கியமாக	 த்திரைனப்	ெபறேவ
ெசய்யப்ப கிற .	இந்தப்	 த்திரனின்	கடைம	தன் ைடய	21	தைல ைற
ன்ேனார்க க் ம்,	கர்மங்க ம்,	தர்ப்பண ம்	ெசய் 	பித் 	ேலாகத்தில்

அவர்கைள	இன்ப டன்	ைவத்தல்	ஆ ம்.	அப்ப ப்பட்ட	 த்திரைனப்	ெபறாதவர்கள்
“ த்”	என் ம்	நரகத்தில்	உழல்வார்கள்	எனச்	ெசால்லப்ப கிற .	ஆக
ஈமச்சடங் கள்	ெசய் ,	 ன்ேனா க் 	கர்மங்கள்	ெசய்ய	 த்திரன்	பிறக்கிறான்.
தாய்,	தந்ைத	ஒ 	தைல ைற,	தந்ைத	வழி	பத் த்	தைல ைற,	தாய்வழி	பத் த்
தைல ைற	ஆகிய	இ பத்திெயா 	தைல ைறக் 	தர்ப்பணம்	ெசய்தைல
நிைன 	ெகாள்ளேவண் ம்.
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ேராகிதர்	 ைறப்ப 	மாங்கல்ய	 ைஜ	ெசய்ய	ேவண் ம்.	மாங்கல்ய
ைஜக் ப்பின்னர்	மாங்கல்யத்ைத	ெபரிேயார்க ம்,	 மங்கலிக ம்	ெதாட் 	ஆசி

வழங் கின்றனர்.	மாங்கல்யன்	அணிவிக்கப்ப ம்ெபா 	பின்வ ம்	மந்திரம்
ெசால்லப்ப கிற .

	

	

“����������	�������	�����
��	����	����	����
�����	�������	�����

	



�����	���	���	�����”
(ெபா ள்	–	 லில்	ேகார்த் ள்ள	இம்மாங்கல்யத்ைத	நாம்	இ வ ம்	இல்வாழ்
வாழ்வதற்காக	உன்	க த்தில்	 பமாகக்	கட் கின்ேறன்.	ஜீவன்	இ க் ம்வைர	என்
க	 க்கங்களில்	எப்ெபா ம்	சரி	நிகர்	பங் 	அளித் 	நான்	உன்ைனக்

காப்பாற் கின்ேறன்.)

மாங்கல்யம்	 ட் வதன்	 லம்	மணமகன்	மணமக க் 	உ தி	அளிக்கிறான்.
மணமகனான	மாப்பிள்ைள,	ெதாழில்	மற் ம்	இன் ம்	பல	நிமித்தங்களால்
ெபண்ைண	விட் ப்	ேபானா ம்	அவன்	அளிக் ம்	இந்த	உ தி	ெபண்ணின்
உள்ளத்தில்	என் ம்	நிம்மதிைய	அளிக் ம்.	மாங்கல்யத்தின்	 ன்

ச் க க் ம்	பல	அர்த்தங்கள்	ெசால்லப்ப ம்
1.	 தல்	 ச் 	ேபா ம்ேபா ,	தங்க க் ப்	பிறக்கப்ேபா ம்	 ழந்ைத,
ஆேராக்கியமாக ம்,	சிறந்த	அறிவாளியாக ம்	திகழ,	பைடக் ம்	கட ளான
பிரம்மாைவ ம்,	ஞானத்ைத	ஊட் ம்	சரஸ்வதி	ேதவிைய ம்	வணங்கி,	 தல்

ச் 	ேபாடப்ப கிற .		

இரண்டாவ 	 ச் 	ேபா ம்ேபா ,	ஆேராக்கியமான,	அறிவாளியான	 ழந்ைத
பிறந்தா ம்,	அக் ழந்ைத	நற் ணங்கேளா 	பிற க் 	உதவி	ெசய்
நல்ல	வனாகத்	திகழ ம்,	ெசல்வச்	ெசழிப் டன்	வாழ ம்,	காக் ம்	கட ளான
தி மாைல ம்,	ெசல்வங்கைள	அள்ளித்த ம்	லஷ்மிைய ம்	வணங்கி	இரண்டாவ

ச் 	ேபாடப்ப கிற .

ன்றாவ 	 ச் 	ேபா ம்ேபா ,	ஆேராக்கியமான,	அறிவான	 ழந்ைத	பிறந் ,
அ 	நற் ணங்கேளா 	ெசல்வச்சீமானாக	வாழ்ந்தா ம்,	அக்கிரமங்கைள
தட் க்ேகட் ,	அைவ	தைல க் ம்	 ன்ேப,	அழித் 	தர்மத்ைத	நிைலநாட்ட	,
அழித்த	ல்	ெதாழிைல	ேமற்ெகாண் க் ம்	சிவைன ம்,	வீரத்திற் 	ெபயர்	ெபற்ற	
பார்வதி	ேதவிைய ம்	வணங்கி	 ன்றாவ 	 ச் 	ேபாடப்ப கிற .

2.	மணமக்க	ள்	இ வர 	மனம்,	வாக் ,	ெசயல்	ஆகிய	 ன்றி ம்	ஒன் பட்
வாழ்ந்தி க்க		 ன் 	 ச் கள்	இடப்ப கின்றன.

3.	கணவன்	மைனவி	இ வ க் ம்	உள்ள	இைணப் ,	இ ம்பங்களின்
இைணப் 	ஆ ம்.	 ன்றாம்	 ச் 	நாத் னர்	 ச் .	ஒ 	ெபண்	ஒ 	இடத்தில்
பிறந் 	ேவ 	இடத்தில்	நாத் 	ேபால்	இடம்	ெபயர்வதால்	அவர்கள்	நாத் னார்
என் 	அைழக்கப்ப கிறார்கள்.	அப்ப 	வ ம்	ெபண்,	இந்த	வீட் ல்	உள்ள
ெபண் க் 	உரிய	இடத்ைத	நிரப் வாள்	என்பதற்காக	 ன்றாம்	 ச் .

4.	ெபண் ைடய	கடந்த	காலத்தில்	ஏற்பட்டைவக் ம்,	நிகழ்	கால,	எதிர்
காலத்தில்	ஏற்ப ம்	விஷயங்க க் 	நான்	ெபா ப்பாேவன்	என் 	ஆண்	உ தி
அளித்தல்.



5.		நம் ைடய	ெபற்ேறார்,	வி ந்தாளி,	பித் க்கள்	ஆகிய	 வ க் ம்	ெசய்ய	
ேவண் ய		கடைமயில்	இ ந் 	நாம்	தவற	மாட்ேடாம்	என் 	உ தி	அளித்தல்.
6.	பிறந்த	வீட் ப்	ெப ைமகைள ம்,	 ந்த	வீட் ப்	ெப ைமகைள ம்	ெசவ்வ	ன
எ த் ச்ெசன் 	எதிர்கால	சந்ததியின க் 	பரிசாக	ெகா த் ,	 ம்பப்
ெப ைமகைள	காப்பாற் ம்	ெப ம்	ெபா ப்ைப	ெபண் க் 	அளித்த	ல்.

7.		தி மாங்கல்யக்	கயிறில்	 ன் 	 ச் 	இ வ 	தான்	தாலிகட் தல்.	விழிப் ,
கன ,	ஆழ்ந்த	உறக்கம்	என் ம்	 ன் 	நிைலகைள	இந்த	 ச் கள்	 றிக் ம்.
இந்த	 ன் 	நிைலயி ம்	உன்ைன	மறேவன்	என	ஆண்	உ தியளிப்பதா ம்.
8.		இைறவன்,	ேதவர்கள்	மற் ம்	விண்ணவர்களின்	சாட்சியாக	ேபாடப்ப வ
தல்	 ச் .	 ன்ேனார்களின்	சாட்சியாக	இரண்டாவ 	 ச் .	ெபற்ேறார்கள்,

தி மணத்திற் 	வ ைக	தந்தவர்களின்	சாட்சியாக	கட்டப்ப வ 	 ன்றாம்
ச் .

9.	அறம்,	ெபா ள்,	இன்பம்	இவற்றின்ப 	வாழ்க்ைக	நடத் ேவாம்	என்பைதக்
றிப்பதற் 	 ன் 	 ச் .

10.	கணவன்,	 த்ேதான்,	இைறவன்	ஆகிய	 வரின்	ெசாற்ப 	நடக்க	 ன்
ச் .

11.	உடல்,	மனம்	ஆன்மா	இந்த	 ன்றி ம்	உன்ைன	என் டன்	இைணத் க்
ெகாள்கிேறன்.

இப்ப 	 ன் 	 ச் க க் 	பல	அர்த்தங்கள்	ெசால்லப்ப கின்றன.

மாங்கல்யம்	என்ப 	எப்ப ச்	ெசால்லப்பட்டா ம்.	அ 	ஒ 	கணவன்	மைனவிக் த்
த ம்	உ தியா ம்.		அந்த	உ திேய	அவ க் 	பா காப் 	உணர்ைவ
உண்டாக் வ 	ஆ ம்.		தன்	மைனவிைய	பார்க் ம்
ெபா ெதல்லாம்	கணவ க் 	இந்த	நிைன 	ேமேலாங்க	ேவண் ம்.	இந்தப்
ெபண்ணிற்கான	நல்வாழ்ைவ	உ தி	அளித்தி க்கிேறாம்	என்ற	நிைன
ேமேலாங்க	ேவண் ம்.		மாங்கல்யம்	கட் ம்	ெபா 	ெசால்லப்ப ம்	மந்திரத்தின்
ெபா ைளக்	கவனி ங்கள்.	அ 	மாங்கல்யத்ைதக்	கட் ம்	கணவன்	அளிக் ம்
உ திெமாழிேயதான்	அல்லவா?
ஒ 	உ திெமாழிப்	பத்திரத்தில்	ைகெய த்தி வ 	ேபால	மாங்கல்யம்
கட்டப்ப கிற .	அதற் 	 ைசயில்	அைழக்கப்பட்ட	ேதவர்கள்,	பங்ெக த்த
அத்தைன	மனிதர்கள்	சாட்சியாக	இ க்கிறார்கள்.

அேத	ேபால்	பார்க் ம்	அைனவ க் ம்	இவள்	நம்	 லத்ைத	வி த்தி	அைடயச்
ெசய்ய	வந்தத்	தி மகள்	என்ற	எண்ணம்	எழேவண் ம்	என்பதால்	தாலி



ெபண்ணிற் 	அணிவிக்கப்ப கிற .

ெபண்ணிற்கான	வாழ் தி,	மரியாைத	ேபான்றவற்ைற	அளிக் ம்
மாங்கல்யத்ைத,	அ ைமச்	சங்கிலியாகக்	க ம்	எண்ணம்	மாறேவண் ம்.
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ெபண்ணின்	வலக்காைல	மணமகன்	ைககளால்	பி த் 	ஏழ 	எ த் 	ைவக் ம்ப
ெசய்யேவண் ம்.	ஒவ்ெவா 	அ க் ம்	ஒவ்ெவா 	மந்திரம்	ெசால்லப்ப ம்.
	

	

1.	உனக் 	வாழ்க்ைகயில்	உண 	 ைறவில்லாமல்	அளிப்பதற் 	இைறவன்
உன்ைனப்	பின்	ெதாடர்ந் 	வரட் ம்.
2.	உடல்	வலிைம	கிைடக்க	இைறவன்	பின்	ெதாடரட் ம்

3.	விரதத்ைத	அ ஷ் க் ம்	ெபா ட் 	உன்ைன	இைறவன்	பின்	ெதாடர்ந்
வரட் ம்.
4.	 க ம்,	மனச்சாந்தி ம்	கிைடக்க	இைறவன்	உன்ைனப்	பின்	ெதாடரட் ம்
5.	ப க்கள்	 தலான	 ய்ைமயான	பிராணிகள்	ெப க	இைறவன்	உன்ைன	பின்
ெதாடர்ந் 	வரட் ம்.

6.	சகல	ெசௗபாக்கியங்க ம்	கிைடக்க	இைறவன்	உன்ைனப்	பின்	ெதாடர்ந்
வரட் ம்.
7.	உடன்	வாழ்வில்	இடம்ெப ம்	 பகாரியங்கள்,	ேஹாமங்கள்	 ைறவின்றி
நிைறேவற்ற	இைறவன்	உன்ைனப்	பின்	ெதாடர்ந் 	வரட் ம்.
ஏழ கள்	நடந்த	நாமி வர்கள்	சிேனகிதராேனாம்.	இ வ ம்	ேசர்ந்
அ பவிப்ேபாம்.	என் டன்	 டவா	என் ம்	ெபா ளில்	இந்நிகழ்ச்சி	அைம ம்.



இதற் 	“ஸப்த	பதி”	என் 	ெபயர்.

	பலர்	ேஹாம ண்டத்ைத	 ற்றி	வந் 	வணங் வதாக	இைத	மாற்றி	விட்டனர்.

ஏ 	என்ப 	மிகச்	சிறந்த	எண்.	எண்ணற்ற	உலகங்கைள	ஏ 	உலகங்கள்	என்
அடக்கி	வி ேவாம்.	எண்ணற்றப்		பிறவிகைள	ஏேழ 	பிறவி	என்ேபாம்.	எண்ணற்ற
அதிசயங்களில்	 க்கியமானைவ	ஏ 	அதிசயங்கள்	என்ேபாம்.	அேத	ேபால்	ஏ
அ கள்	இைணந் 	எ த் 	ைவப்ப 	வாழ்க்ைக	 ம்	இைணந்
வாழ்வதற்கான	அைடயாளம்	ஆ ம்.
மைனவிைய	வழிநடத்த	ேவண் ய 	கணவனின்	கடைம.	வாழ் 	 வ ம்
கணவன்	மைனவிக் 	என்ெனன்ன	அளிக்க	ேவண் ம்	என்பைத	இதில்	கணவன்
ெசால் கிறான்.

1.	தி ப்தியா ம்	அளவிற்கான	உண .

2.	உடல்	வலிைமையக்	 ட் ம்	ம ந் கள்,	வழி ைறகள்
3.	விரதங்கைள	அ ஷ் க்க	உத தல்
4.	மனச்சாந்திைய ம்,	 கத்ைத ம்	அளித்தல்

5.	ப க்கள்	ேபான்ற	கால்நைடச்	ெசல்வங்கள்
6.	அைனத் 	வைகச்	ெசல்வங்கள்
7.	இைற	காரியங்கள்	ெசய்ய	உடனி த்தல்

இவற்றில்	எல்லாம்	கணவன்,	மைனவிைய	 ன்னின் 	வழிநடத் ேவன்	என	உ தி
ெகா த்த	பின்னேர	அம்மி	மிதித்த ம்	அ ந்ததி	காட் த ம்	நைடெப கிற .
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ெபண்ணின்	வல காைல	(அதாவ 	எட்டாவ 	அ )	மணமகன்	ைகயால்	 க்கி
அம்மியில்	ைவத் 	ெப விர க் 	அ த் ள்ள	விரலில்	ெமட் 	அணிவிப்பார்.
“இந்தக்	கல்ைலப்	ேபால்	நிைலயாக	நின் 	உன்	எதிரிகைளச்	சகித் க்	ெகாள்”
என்ப 	இதன்	ெபா ளா ம்.	இ 	ெபண்ணிற் 	கற்ைப ம்	ஆ க்
ஒ க்கத்ைத ம்	 கட் கின்ற .	கல்	எப்ப 	எைத ம்	தாங் ேமா	அ ேபால்
வாழ்க்ைகயி ம்	இன்ப	 ன்பங்கைளக்	கண் 	கலங்காமல்	உ தியான
ெகாள்ைககைளக்	கைடப்பி த் 	நடக்கேவண் ம்	என் 	உணர்த் கிற .

	

	

ெதாடர்ந் 	அக்கினிைய	வலம்	வந் 	ஓம ண்டத்தில்	ெநற்ெபாரி ம்	ஓமப்
ெபா ட்கைள ம்	இ வார்கள்.	தி ம்ப ம்	இரண்டாம்	 ைற	அக்கினிைய	வலம்
வ ம்ேபா 	இடக்காைல	அம்மியில்	ைவத் 	ெமட் 	அணிவிக்கப்ப ம்.
தி மணமான	ெபண்ணிற் 	அவைளப்	பார்க் ம்	இன்ெனா 	ஆடவன்	அவள்
தி மணமானவள்	என்பைத	உணர்த்த	ெமட் 	அணிவிக்கப்ப கின்ற .

அம்மிக்கல்	மிதித்தலின்	க த் 	–	ெபண்ேண!	கல்ைலப்	ேபால்	உ தி டன்	இ .
பைகவர்கைள	மிதித் 	வி .	அவர்கைள	அழித் வி 	என்ப டன்,
ஜடவஸ் க்களான	அம்மி ம்,	 ழவி ம்	இைண	பிரியாமல்	இ க்கின்றன.	இைவ
பிரிந்தால்	அைரத்தல்	காரியம்	நிகழா .	அறிவற்ற	ெபா ள்கள்	 ட	இைணந்
இ ந் 	காரியம்	நிகழ்த் கின்றன.	அறி ள்ள	நாம்	அைவேபால்	இைணபிரியாமல்
இ ந் 	இல்லறம்	ெசய்ேவாம்	என்பதைன ம்	ஆன்ேறார்	க த்தாகக்



கின்றனர்.

சில	இடங்களில்	அம்மி,	 ழவிக க் ப்	பதிலாக	சந்தனக்கல்,
சந்தனக்கட்ைட ம்,	தானியங்கைள	அைரத் 	மாவாக்க	உத ம்
கல்யந்திரத்ைத ம்	ைவப்பைதப்	பழக்கமாகக்	ெகாண் 	இ க்கின்றனர்.
அைனத்திற் ம்	க த் 	ஒன்ேற,	சந்தனக்கட்ைட ம்	கல் ம்	ேசர்ந்தால்	தான்
சந்தனம்	அைரக்க	 ம்.

அ க்கல் ம்,	ேமற்கல் ம்	ேசர்ந்தால்தான்	தானியத்ைத	அைரக்க	 ம்.
இம் ன்றி ேம	பிரிவில்	காரியம்	இல்ைல.	இைணப்பில்	காரியம்	உண் 	அ ேபால்
நம்	இைணப்பிேலேய	இல்லறம்	என் ம்	க த் 	வலி த்தப்ப கிற .

தாலி	கட் ம்	ேபா 	ஒ 	உ திெமாழிைய	கணவன்	அளித்தான்.	ஏழ 	நடக்க
ைவத் ,	ஏ 	உ திெமாழிகைளக்	கணவன்	அளித்தான்.	ஆக	எட் 	உ தி
ெமாழிகைளக்	ெகா த்த	கணவன்	அதன்	பிற 	ஒேர	ஒ 	ேவண் ேகாளிைன
ைவக்கிறான்.	இப்ப 	 ைமயாக	ஊன்றிக்	கவனித் ப்	பார்த்தால்	இ
ஆணாதிக்கமா	இல்ைலயா	என்ப 	 ரி ம்.



9.23	��������	���������
	

ன்றாம்	 ற்றில்	அ ந்ததி	பார்த்தல்	நைடெப ம்.	இ வைர ம்	 ட் க்ெகாண்
மண்டபத்தின்	வடக் 	வாச க் 	வந் 	வானத்தில்	இ க் ம்
நட்சத்திரங்க க் ப்	 ைஜ	ெசய் 		 ேராகிதர்	அ ந்ததிையக்	காண்பிப்பார்.
அ ந்ததி	காணல்	என்ப 	“நிரந்தரக்	கற் 	நட்சத்திரமாக	மின் ேவன்”	என்
ஆைணயி வதா ம்.

	

	

அ ந்ததி	வசிட்டரின்	மைனவி.	சிறந்த	பதிவிரைத.	வானத்தில்	 வ
மண்டலத்திற் 	அ கில்	ஏ 	நட்சத்திரங்களிற்கிைடயில்	வசிட்ட	நட்சத்திர ம்
அதன்	அ கில்	அ ந்ததி ம்	இ ப்பதாகப்	 ராணங்கள்	 கின்றன.	கற்பில்
தலானவளான	அ ந்ததிைய	எப்ப 	வசிட்ட டன்	நிைலத்தி க்கச்

ெசய்தார்கேளா	அப்ப 	இந்த	அ ந்ததிைய	தரிசனம்	ெசய்வதால்	என் ைடய
மைனவி	கற் க்கரசியாக	வளர்ச்சி	ெபறட் ம்	என்ப 	இதன்	ெபா ள்.	இந்த
நட்சத்திரத்ைதக்	காட் வ 	நல்	வாழ்க்ைக ம்	வளத்ைத ம்	ெப வதற்ேகயா ம்.
அ ந்ததிேயா 	ேசர்த் 	 வ	நட்சத்திரத்ைத ம்	காட் வர்.	 வ	நட்சத்திரம்
விண்ணில்	ஒ 	நிைலயான	இ ப்பிடத்ைத	உைடயவராக ம்	மற்ற	விண்மீன்கள்
நிைலத்தி ப்பதற் க்	காரணமாக ம்	கட் த்தறியாக ம்	இ ப்பதால்	எங்கைள
எதிரிகளிடமி ந் 	காப்பாற் வீராக	என் 	தரிசிப்பதா ம்.	இவர்கள்
எம்வாழ்க்ைகயில்	ஒ 	வழிகாட் யாக	அைமகிறார்கள்.	 வைனப்ேபால்
மணமக க் 	ஸ்திரத்தன்ைம ம்	அ ந்ததிையப்	ேபால்	மணமக க் ப்
பதிவிரதத்தன்ைம ம்	இ த்தல்	ேவண் ம்.

அைனத் 	நட்சத்திரங்க ம்	 ழ ம்	தன்ைம	ெகாண்டைவ.	 வ	நட்சத்திரம்

	



ஒேர	இடத்தில்	நிைலத் 	நிற்கின்ற .	சி வயதிேலேய	மன	உ தியால்	ேமன்ைம
ெபற்றவன்	 வன்.	 வைனப்	ேபால்	நம்	உள்ளங்கள்	ஒற் ைமயால்	உ தி
ெபறட் ம்	என்ப 	க த் .

“���������	��	����	�����

�������	�����	�������	�����

����������	��������	���������

��������	���������	�������”

எட் 	உ திெமாழிகைள	ெகா த் 	ஒ 	உ திெமாழி	ெபற்ற	மணமக ம்
மணமக ம்	பரஸ்பரம்	ஆ க் 	ஒ 	உ திெமாழிைய	ெகா த் க்
ெகாள்கிறார்கள்.	நீ	வசிஷ்டரின்	அ ந்ததி	ேபால	என்ைனப்	பிரியாமல்	இ ப்பாயா
என் 	மணமகன்	ேகட்க,	நீங்க ம்	 வைனப்	ேபால	எப்ெபா ம்	மாறாமல்
உ தியாய்	இ ங்கள்	என்கிறாள்	ெபண்.
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அம்மி	மிதித் 	அ ந்ததி	கண்டபின்	மணமக்கள்	நின் 	ெகாண் 	மஞ்சள்	அரிசி,
மலர்கள்	இவற்ைற	ஒ வர்	சிரசில்	மற்றவர்	இட் க்	ெகாள்ளல்	ேவண் ம்.
1)	மணமகன்	:	“�����	��	���	��������������“	என் 	 றி	
	

	

அட்சைதைய	மணமகள்	சிரசில்	இட	ேவண் ம்.	 த்திர	வி த்திக்கான	ஆைச
நிைறேவறட் ம்	என	இதன்	ெபா ள்
2)	மணமகள்	:	“	�������	��	���	��������������“	என் 	 றி	
அட்சைதைய	மணமகன்	சிரசில்	இட	ேவண் ம்.	உனக் 	சகல
ெசௗபாக்கியங்க ம்	சிறப் ற	கிைடக்கட் ம்	என்ப 	இதன்	ெபா ளாம்.

3)	மணமகன்	:	“����	��	���	��������������“	என் 	 றி	
மணமகள்	சிரசில்	அட்சைத	இட	ேவண் ம்.	உனக் 	சகல	ெசல்வங்க ம்
கிட்டட் ம்	என்ப 	இ 	ெபா ளாம்
4)	மணமகள்	:	“�����	��	���	��������������“	என் 	 றி	

மணமகன்	சிரசில்	அட்சைத	இட	ேவண் ம்.	உங்கள்	ஆ ள்	நீண் 	இ க்கட் ம்
என்ப 	இதன்	ெபா ளாம்
5)	இ வ ம்	“������	��	���	��������������“	என் 	 றி



அட்சைத	இட் க்	ெகாள்ளல்	ேவண் ம்.	அ 	ேபால	நா ம்	வி ப்பப்ப கிேறன்
என்ப 	இதன்	ெபா ளாம்.	
இதன்	பின்னர்தான்	ெபண்	மாப்பிள்ைளக் 	இடப் றம்	அமர,	மற்றவர்கள்	அட்சைத
இட் 	ஆசி	வழங்கல்	ேவண் ம்.

சில	இடங்களில்	மட் ம்	ெபண்ைண	மணவைறயில்	அமர	ைவக் ம்ேபாேத
மணமகனின்	இடப் றம்	அமர	ைவக்கின்றனர்.
தலில்	வலப் றம்	அமர்ந் ,	மாங்கல்ய	தாரணத்தின்	பின்	அக்னி	வலம்	அம்மி

மிதித் 	அ ந்ததி	கண் 	அட்சதா	ேராபணத்தின்	பின்	இடப் றம்	ெபண்	அமர
ேவண் ய தான்	 ைறைம.
வலப் றத்தில்	 தலில்	ெபண்	அமர்வ 	ேபாகார்த்தமாக.	அதாவ 	அறம்,	ெபா ள்,
இன்பம்	என் ம்	இவற்ைறப்	ெபற	ேவண் ம்	என்பதைனக்	காட்ட	வலப் றம்
வக்கத்தில்	அமர	ேவண் ம்.	இவற்ைறப்	ெபற் 	மண்ணில்	நல்ல	வண்ணம்

இ வ ம்	வாழ்ந் 	பின்	‘ச ர்த்தம்‘	என் ம்	நான்காவ 	 ேஷாத்தமான
ேமாட்சத்ைதப்	ெபற	இவள்	கணவ க் 	உத பவள்	என்பதைனக்	காட்ட	இடப் றம்
அமர	ேவண் ம்	என்ப 	விதி.

அறம்,	ெபா ள்,	இன்பம்,	வீ 	என	உ திப்	ெபா ள்	நான் ,	இவற் ள்	அறம்,
ெபா ள்,	இன்பம்	என	ேபாகார்த்தமானைவ.	வீெடன்ப 	சிந்ைத ம்,	ெமாழி ம்
ெசல்லா	நிைலைமத் .	இவ்வீட் ன்பம்	இல்லறத்தின்	 வில்	மைனவி டன்
ெபறத்தக்க .

ைவயத்தில்	வாழ்வாங் 	வாழ்ந் 	 வில்	சிறந்ததான	வீட் 	ெநறிைய	ஏற்க
ேவண் ம்	என்பார்	ெதால்காப்பியர்.	“கிழவ ம்	கிழத்தி ம்	சிறந்த 	பயிற்றல்
இறந்ததன்	பயேன“	என்பதைனக்	காண்க.
ஆரம்பத்திேலேய	ெபண்ைண	இடப் றத்தில்	அமரைவத்தால்	இ வ ம்	 ற
மார்க்கத்தில்	ஈ படப்	ேபாகின்றனர்	என் 	ெபா ள்	ஆகிவி ம்.

இந் க்கத்ைத	நன் 	உணர்ந்த	நம்	 ன்ேனார்	இன் 	மணம்	 ரிந்
ெகாள் ம்	இவ்வி வ ம்	அறம்,	ெபா ள்,	இன்பம்	என் ம்	இவ் லக
ேபாகங்கைள	நன் 	ெபற் 	வாழ	இ க்கின்றனர்	என்பதைனக்	காட்ட	ெபண்ைண
வலப் றத்தி ம்,	இவர்களின்	இல்லறத்தின்	பயன்	 வில்	ேமாட்சேம	என்பதைனக்
காட்ட	ெபண்ைண	இடப் றத்தி ம்	அமர	ைவத்தனர்.
ைன	 றியாத	பச்சரிசி,	அ கம் ல்,	மஞ்சள்மா 	கலந்த	கலைவேய	அ கரிசி

என் 	ெசால்வார்கள்.	வடெமாழியில்	இ 	அட்சைத	எனப்ப ம்.	ெபரிேயார்	இரண்
ைககளா ம்	அ கரிசி	எ த் 	“ஆல்	ேபால்	தைழத் 	அ ேபால்	ேவ ன்றி
ங்கில்	ேபால்	 ற்றம்	 ைமயாய்ச்	 ழப்	பதினா 	ேப 	ெபற் ப்	ெப வாழ்

வாழ்க”	என	வாழ்த்தி	உச்சியில்	3	 ைற	இடேவண் ம்.
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தி மணத்திற் ப்	பின்	மணப்ெபண்	ெவற்றிைலப்	பாக்கில்	மஞ்சள்,	 ங் மம்,
த ிைண டன்	 மங்கலிப்	ெபண்க க் 	வழங்கல்	 காசினி	தானம்
எனப்ப கிற .	இவ்விதம்	வழங் வதின்	ேநாக்கம்	 மங்கலிகளின்	ஆசியால்
மணமக்கள்	தீர்க்கா ள்,	 த்திரர்,	ெபௗத்திரர்	 தலான	பாக்யங்க டன்
வாழ்வர்.	மணமகள்	தீர்க்க	 மங்கலியாக	இ ப்பாள்.
ஏன்	 மங்கலிகள்	 மங்கலிக க் 	மட் ம்	தானம்	என்ற	ேகள்வி	எழலாம்.

	

வாழ்த் ேவார்	மனம்	வ த்தேமா,	ெபாறாைமேயா	இன்றி	இ க்க	ேவண் ம்
என்பேத	இதன்	 க்கிய	ேநாக்கமா ம்.	கணவைன	இழந்ேதா க் 	தன்	கணவன்
இல்ைலேய	என்ற	வ த்தம்/ெபாறாைம	உண்டாகலாம்.	தி மணம்	ஆகாத	ெபண்,
மணப்ெபண்ைண	விடச்	சிறியவளாக	இ க்கலாம்.	சிறியவர்கள்	ஆசிர்வதிக்க
இயலா .	ெபரியவளாக	இ ந்தால்	தனக் 		இன் ம்	மணமாகவில்ைலேய	என்ற
வ த்தம்		/	ெபாறாைம	உண்டாகலாம்.	எனேவ	மன	நிைறவான	வாழ்க்ைக	வா ம்
ெபண்க க் 	தானம்	தந் 	ஆசிர்வாதம்	ெப கிறாள்	மணமகள்.
.
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இதன்பின்	ெபரியவர்கள்	 ன்	அவர்கள்	அ மதி டன்	கங்கணம்	அவிழ்த்த ம்,
பின்	மஞ்சள்	நீரா ம்	வசந்த ம்	நைடெப ம்.	கங்கணம்	கட் ம்	ேபா
மணமக்க க் 	அவரவர்	தாய்மாமன்மார்	பலகாரம்	உண்பிக்கின்றனர்.
மணமக்க க் 	அவரவர்	தாய்மாமன்மாேர	ெசாந்தக்காரர்கள்.
கங்கணம்	அவிழ்க் ம்ேபா 	மணமக்கள்	ஒ வ க்ெகா வர்	பலகாரம்
உண்பித் க்	ெகாள்கின்றனர்.
ேவதவிதிகள்,	சடங் கள்	அைனத் ம்	தட்சிைணகேளா 	 யன.
தட்சிைணகேளா 	 ய தான்	யாகம்.	எனேவ	தட்சிைணகைளச்
சக்திக் த்தக்கவா 	மன வந் 	தாராளமாகக்	ெகா த் ப்	 ேராகிதர்கைளக்
ெகௗரவித் 	அவர்கள்	ஆசிையப்	ெபற் க்	ெகாள்ளல்	ேவண் ம்.

கங்கணம்	அவிழ்த்தல்,	தி மணம்	 ர்த்தி	அைடந்தைதக்	 றிக் ம்.		
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நம்	தி மண	காலங்களில்	மணமக்க க் க்	கங்கண	தாரணம்	ஆன டன்
ஊர்த்தைலவர்
ன்னிைலயில்	ஒ ைற ம்,	கங்கணம்	அவிழ்த்தபின்	ஒ ைற ம்	தாம் லம்

அளித்தல்	நைடெப ம்.	மணமக்களின்	ெபற்ேறார்கள்	வந்தவைர	வரேவற்க ம்,
தி மணம்	 ந்தபின்	வீ

	

தி ம் ேவாைர	வழிய ப்ப ம்	இ 	ெசய்யப்ப கிற .

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	



10.	��������

	

இல்லறத்தின்	 க்கிய	கடைம	வி ந்ேதாம்பல்,	தி மணத்தில்	சிறப்பிடம்
ெப கிற .

������������	��������	��������	�������������
��������	�������	���������.
	

	

இல்லறத்தின்	ஆரம்பமான	தி மணத்தில்	வி ந் 	அேதேபால்	 க்கிய	இடத்ைதப்
ெப கிற .

தி மணத்திற் 	வ பவர்	அைனவைர ம்	ேவ பா 	காட்டாமல்	வி ந்தளிப்ப
க்கிய	கடைம	ஆ ம்.	அவரவர்	 ம்ப	வழக்கப்ப ,	கல்யாண	வி ந்தின்

பதார்த்தங்கள்	 	ெசய்யப்ப கின்றன.		



வி ந்ேதாம்பலில்	 க்கிய	விஷயம்	இன் கம்	காட் ப்	பரிமா த ம்,	வி ந்
விசாரித்த ம்	ஆ ம்.		இன் 	பல	மணவீட் னர்,	வி ந் 	பரிமா ம்	இடத்திற்
வ வேத	இல்ைல.	இ 	தவறான	அ ைற	ஆ ம்.	வி ந்ைதக்	கவனிக்க	என
உறவினர்கைளயாவ 	ஏற்பா 	ெசய்வ 	 க்கியம்.
நம 	கலாச்சாரத்தின்	ஆணிேவேர	வி ந்ேதாம்பல்	தாேன.

	

		



11.	�������������
	

இந்தச்	சடங் கள்	 ந்த	பிற 	வாழ்க்ைகையக்	கற் த்த ம்	விைளயாட் ச்
சடங் கள்	ஆரம்பமாகிற .	அவரவர்	பழக்கத்திற்ேகற்ப	பல	சடங் கள்	உண் .

	
1.	ேகாபித்த	மணமகைன	சமாதானம்	ெசய்தல்	–	வாழ்க்ைகயில்	ேகாபதாபங்கள்
சகஜம்	எனக்	காட் வ

2.	 ழந்ைத	எனச்	ெசால்லி	ெதாட் லில்	ேதங்காய்	இட் 	ஆட் தல்	–	 ழந்ைத
வளர்ப்ைபச்	ெசால்லித்த தல்

	

3.	மஞ்சள்	நீர்	 டத்தில்	ேமாதிரமிட் 	எ த்தல்		-	விட் க்	ெகா த்தைலக்
கற் த்த தல்

4.	ேதங்காய்	உ ட் தல்

5.	தைலயில்	அப்பளமிட் 	ெநா க் தல்



6.	ஊஞ்சல்	–	ஓய்ெவ த்தல்

7.	மஞ்சள்	நீர்	விைளயாடல்	–	வசந்த	விைளயாட் .	மகிழ்ச்சிைய	ெவளிப்ப த்தல்

இந்த	விைளயாட் களின்	 லம்	மணமக்களிைடேய	இணக்க ம்	ெந க்க ம்
உண்டாக்கப்ப கிற .	இப்ெபா ெதல்லாம்	சில	ேமைடகளில்	மணமக்கள்	ஆ க்
ஒ 	ஓவர்	கிரிக்ெகட்	 ட	விைளயா கிறார்கள்.

இதன்	பின்	 ைளப்பாலிைகைய	நீர்	நிைலயில்	மணமக்கள்	கைரக்க	ேவண் ம்.
பின்னர்	ேகாவி க் ச்	ெசன் 	வணங்கி	மணமக்கள்	மணமகனின்	இல்லத்திற்
அைழத் 	வரப்ப கிறார்கள்.	அங்ேக	ஆரத்தி	எ க்கப்பட் 	மணமகள்	தன்	 ந்த
வீ 	 ைழகிறாள்.		 ன்னதாக	மணமகள்	அைழப் 	நடக்காத	பட்சத்தில்
மணமகள்	அைழப்பின்	ேபா 	ெசய்த	சடங் கள்	இப்ெபா 	நடக் ம்.
வீட் ல்	ஆரத்தி	எ த் 	தி ஷ் 	கழித்தபின்,	மாப்பிள்ைள	வீட்டாரின்	 த்த
மங்கலிப்	ெபண்	நிைற டம்	எ த் க்	ெகா ப்பார்.
மங்கலிகள்	ெகா த்த	நிைற டத்ைத	இ ப்பில்	 மந் 	வாசல்ப யில்

ைவத்தி க் ம்	ப 	ெநல்	–	கா கள்	ெதரித் 	வி மா 	தட் 	வீட் ற் ள்	தன-
தான்யம்	பரவ	தன்	 ந்த	வீட் ற் ள்	 வாள்.	 நீர்	சைமயல்	அைறயில்
நிைற டத் டன்	ைவக்கப்ப ம்.

ந்த	வீட் ல்	 தலில்	 ைஜ	அைறயில்	 த் 	விளக்ேகற்றி	மணமகள்
வணங் வாள்.	பின்	சைமயலைற	அைழத் ச்	ெசல்லப்பட் 	அங்
நிைறந்தி க் ம்	அரிசி,	ப ப் ,	உப் 	ஆகியவற்ைற	ைகயில்	அள்ளி	அள்ளி
பார்ப்பாள்.
மணப்ெபண்	நிைற டமாய்	இ க்க	ேவண் ம்	என்பைத ம்,	அவள்	கால்பட்ட ம்
தனம்	–	தான்யம்	ெப க	ேவண் ம்	என்பைத ம்	 றிப்பால்	உணர்த் வ 	இந்தச்
சடங்கா ம்.
மணமகள்	தன்	கணவன்	வீ 	ேசர்ந்த	உடன்	மணமகள்	வீட்டார்	சீ டன்
மணமகைளக்	காண	வ வர்.	இந்த	தாய்வீட் ச்	சீதனம்	மணமக க் 	மட் ேம
உரிய .	சீதனம்	பற்றிய	விளக்கத்ைதப்	������������	6	இல்	காணலாம்.	

சீதனத்திற் ப்	பின்	அவரவர்	 ம்ப	வழக்கத்திற்ேகற்ப	பால்	பழம்	அளித்தல்,
நலங் 	ெசய்தல்,	சாந்தி	 ர்த்தம்,	ம வீ 	ெசல் தல்,	 லெதய்வ
ேகாவி க் ச்	ெசல் தல்.	உறவினர்	வீ க க் ச்	ெசல் தல்	என	பல
வழக்கங்கள்	உண் .

ஆனால்	இந்த	 லில்	விவரிக்கப்பட்ட	27	சடங் கள்	மிக	 க்கியமாக	சில
ேவ பா க டன்	அைனத் 	வைக	தி மணங்களில்	இ க்கிற .



ஒவ்ெவா 	சடங்கின்	ேநாக்க ம்	 ரிந் 	ஆத்மார்த்தமாக	தி மணம்	ெசய்
ெகாள் தல்	என்ப 	இன்றில்ைல	என்றா ம்,	இவற்ைறப்	 ரிந் 	ெகாள் ம்
எண்ணம்	பல க் ள்	வளர்ந் 	வ வ 	மிக ம்	மகிழ்ச்சியான	ஒன் .

தி மணம்	என்ப 	எதற்காக	என்பைதப்	 ரிந் 	ெகாண் 	தி மணம்	ெசய்
ெகாண்டவர்கள்	மத்தியில்	பிணக் கள்	மிகக்	 ைற .	காரணம்	அவரவர்
கடைமைய	அவரவர்	ெதளி றத்	ெதரிந் 	ெகாண் 	இல்லறம்	பயி கிறவர்களாக
அவர்கள்	இ க்கிறார்கள்.

ஒ வர்	தன் ைடய	 ய	மகிழ்ச்சிக்காக	மட் ேம	தி மணம்	என் ம்	இந்தப்
னிதமான	உற 	 ைறையத்	ேதர்ந்ெத ப்பாராயின்	அவர 	தி மண	வாழ்க்ைக
ஏமாற்றத் டேனேய	அைமந் 	வி ம்.
இல்லற	வாழ்க்ைக	என்ப 	எப்ெபா ேம	பிறர்	நலம்	நா வைதேய
தற்கடைமயாக	ெகாண்டதா ம்.	அதனாேலேய	இல்லற	வாழ்க்ைகைய	 	–

இன்பம்	என் 	 ம்பம்	எனப்	ேபச் த்தமிழி ம்	 கிேறாம்.
அறம்	à	அறத்தால்	ெசல்வம்	à	அறத்தால்	வந்த	ெசல்வத்தால்	இன்பம்	à	அ ேவ
க்திக்கான	வழியா ம்.	

தி மணம்	ஏன்	ஒ 	ெதய்வீக	காரியமாக,	 ரண	 ப	காரியமாக	க கிேறாம்
என்பதற்கான	 க்காரணம்	இ ேவ	ஆ ம்.
����,	���������	������	���	������������	����.
���	������	����.	���	����������	�����������
��������	�������	��������	��������	����������
���	�������.	�������	�����������������	�����
����������	���������	���������	��������
��������	����������������	����������������,		
������	�������������	��	���������	���
��������������.
	

இல்லறத்ைதப்	 ரித டன்	ெதாடங் ேவாம்.	 ரித டன்	நடத் ேவாம்.	 திய
ஆற்ற ம்	அறி ம்	ெகாண்ட	ச தாயம்	உண்டாக் ேவாம்.
	

	



		



12.		���������	��!
	

நம்	விழாவிற் 	வந்தவர்கைள	ெவ ம்	ைக டன்	அ ப் ம்	பழக்கம்	நம்மிடம்
கிைடயா .	ஆகேவ	தி மணத்திற் 	வந்தவர்க க் 	தாம் லப்	ைப
அளிக்கிேறாம்.	தாம் லம்	என்ப 	மங்கலச்	சின்னமா ம்.	அத டன்	ேதங்காய்
அல்ல 	பழம்	ேபான்றவற்ைறச்	ேசர்த் 	வி ந்தினர்க க் த்	தந்
இன் கத் டன்	வழிய ப்பி	ைவக்கிேறாம்.
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இந் க்க க் 	ெமாத்தம்	40	சமஸ்காரங்கள்	அல்ல 	சடங் கள்
நிர்ணயிக்கப்பட் 	உள்ளன.	அவற்றில்	பதினா 	மிக	 க்கியமானைவ.	அைவ
ேசாடஸ	சமஸ்காரங்கள்	எனப்ப கின்றன.	அைவயாவன.	

�����������	-	க த க் 	சமய	அங்கீகாரம்	அளிக் ம்	சடங் 	இ .
இந்தச்	சடங் 	 றித் 	ேவ பட்ட	பல	க த் கள்	உண் .	 திதாய்	மணமான
தம்பதியர்	 தல் ைற	ஒ வைரெயா வர்	 வதற் 	 ன்	ெசால்ல	ேவண் ய
மந்திரங்களின்	ெதா ப் 	இைவ	என் 	சிலர்	க கின்றனர்,	ேவ 	சிலர்,	இந்த
மந்திரங்கைளக்	 தல்	சம்ேபாகத்தின்ேபா 	ெசால்ல	ேவண் ம்	என்

கின்றனர்.	இன் ம்	சிலர்,	ஓவ்ெவா 	 ைற	கலவியில்	ஈ ப ம்ேபா ம்
கணவன்	இந்த	மந்திரங்கைள	ஜபிக்க	ேவண் ம்	என் 	க கின்றனர்.	ேஹாமம்
வளர்த் 	ஆ தி	அளித் 	இந்த	மந்திரங்கள்	பிரேயாகிக்கப்ப வ 	வழக்கம்
என் 	ெசால்பவர்க ம்	உண் .		

எ 	எப்ப யானா ம்,	பா ற 	அ பவத்ைத	ஒ 	 னிதச்	ெசயலாக	இந்தச்
சடங் 	 வக்கி	ைவக்கிற .

���������	–	க வில்	உள்ள	 ழந்ைதைய	இவ் லகில்	பிைணத் ,	அதற்
ஊட்டம்	அளிக் ம்	ேநாக்கத்தில்,	கர்ப்பம்	தரித்த	 ன்றாம்	மாதத்தில்	இந்தச்
சடங் 	ெசய்யப்ப கிற .	இந்தச்	சடங்கில்	க த்தரித்த	அன்ைன,	ேவத
மந்திரங்கைளக்	ேகட்டப ேய	ஒ 	மணி	பார்லிைய ம்,	இ 	மணி	க ப்
எள்ைள ம்	சிறி 	தயிைர ம்	உட்ெகாள்கிறாள்.	அரச	மர	ேவைரக்	 ைழத் ம்
அதிலி ந் 	எ க்கப்பட்ட	சிறி 	பாைல ம்	வல 	நாசிக் ள்	 வ ம்	உண் .	

	

	

	

��������	-	கர்ப்ப	காலத்தின்	மிக	 க்கிய	கட்டத்தில்	தாைய ம்	க ைவ ம்
பா காக்கச்	ெசய்யப்ப ம்	சடங் 	இ .	வழக்கமாக,	கர்ப்ப	காலத்தின்	நான்காம்
மாதத்தில்	வளர்பிைற	நாட்களில்,	 றிப்பிட்ட	சில	நட்சத்திரங்களில்	சந்திரன்
பிரேவசிக் ம்	ேபா 	இந்தச்	சடங் 	நடத்தப்ப கிற .		



	

	

	

ஓம்	என்ற
பிரணவ
மந்திரம்,
அல்ல 	 ஹ்,
வஹ்,
ஸ்வஹ்	என்ற
வியாகரங்கள்

ஒலிக்க,	ஒன்றாய்க்	கட்டப்பட்ட	 ன் 	தர்ப்ைப	 ற்கைளக்	ெகாண் 	அன்ைனயின்
உச்சியில்	வகிெட த்தல்	இந்தச்	சடங் .

���������	-	 ழந்ைத	பிறந்தபின்	ெதாப் ள்	ெகா 	அ க் ம்ெபா
நிகழ்த்தப்ப ம்	சடங் 	ஜாதகர்மம்.	பிறந்த	 ழந்ைதயின்	நாவில்,	சிறி 	ெபான்,
ெநய்,	மற் ம்	ேதன்	கலந்த	கலைவையத்	தந்ைத	தடவி,	இம்மந்திரங்கைளச்
ெசால்வார்.	அந்த	மந்திரங்கள்	இேதா	

������	������	��������	��������	���������	
�����	��	�����	������	�	���	������	����
������	��	���������	��	��������	���	��������	
������	�����	���	��	����	��������	������	����.
��������	-	இ 	 ழந்ைதக் ப்	ெபயர்	 ட் ம்	சடங் .	பஞ்சாங்கத்தின்
ைணேயா 	 ழந்ைதக் ப்	ெபா த்தமான	ெபயர்	ேதர்ந்ெத க்கப்ப கிற .

அதன்பின்,	அந்தப்	ெபயைர,	தாயின்	வல 	ெசவியில்,	தந்ைத	 ம் ைற
கிறார்.	தாய்,	 ழந்ைதைய	ைவத் க்	ெகாண் ,	அந்தப்	ெபயைர	 ம் ைற
கிறார்.	 ழந்ைத	பிறந்த	நாள்,	அல்ல 	அ 	பிறந்த	பத்தாம்	அல்ல

பன்னிரண்டாம்	நாள்	இந்தச்	சடங் 	நைடெப வ 	வழக்கம்.

	

	

	

	

	

	



	

	

�����������	-	 ழந்ைத	 தல்	 ைற	வீட்ைடவிட்
ெவளிேய	எ த் ச்	ெசல்லப்ப ம்ேபா 	ெசய்யப்ப ம்
சடங் .	இைத	நான்காம்	மாதம்	ெசய்வ 	வழக்கம்.	
	

���������������	-
ழந்ைதக் 	ஆ 	மாதம்

ஆனபின்	ெசய்யப்ப ம்	சடங்
இ .	சைமக்கப்பட்ட	உண ,
தல்	 ைறயாகக்	 ழந்ைதக்

ஊட்டப்ப கிற .	ேவக	ைவத்த
அரிசிைய	ெநய்யி ம்	ேதனி ம்
பிைசந் 	தந்ைத	 ழந்ைதக்

ஊட் கிறார்,	அதன்பின்	தா ம்	அைத	உட்ெகாள்வார்.	தற்காலத்தில்,	 ழந்ைத	ஒ
ேகாவி க்ேகா	தி த்தலத் க்ேகா	அைழத் ச்	ெசல்லப்பட் ,	அங் ள்ள
அர்ச்சகர்களின்	 ன்னிைலயில்	இந்தச்	சடங் 	நிைறேவற்றப்ப கிற .	

	

���������	-	 ழந்ைதயின்	தைல ைய	 தல் ைறயாக	மழிக் ம்	சடங்
இ .	இைத	ெசௗலம்	அல்ல 	 ண்டனம்	என் ம்	ெசால்வ ண் .		

ழந்ைதக் 	ஒன் ,	அல்ல 	 ன் 	அல்ல 	ஐந்
வய 	ஆனபின்	இந்தச்	சடங் 	ெசய்யப்ப கிற .
னர்வ 	நட்சத்திரத்தில்	இந்தச்	சடங் 	நைடெப வ
வழக்கம்.	அைதவிட	 க்கியமாக,	இந்தச்	சடங்
நவமி,	அதாவ 	அமாவாைசைய	அ த்த	ஒன்பதாம்
நாளில்	நைடெப கிற .

����������	-	கா 	 த் ம்	சடங் .	ஆண்
ழந்ைதகளின்	வல 	காதி ம்,	ெபண்

ழந்ைதக க் 	இட 	காதி ம்	 தலில்	 ைள	இடப்ப கிற .	தந்ைத	அல்ல
தாய்மாமன்	தன்	ம வில்	 ழந்ைதைய	ைவத் க்	ெகாண் 	கா 	 த் வ
வழக்கம்.	ஆனால்,	தற்ேபா ,	ஆசாரி	ஒ வைரக்	ெகாண் 	இ
ெசய்யப்ப கிற .	

������������	-	 ழந்ைதக் 	நான் 	அல்ல 	ஐந் 	வயதான ம்,	அதன்
கல்விையத்	 வக் ம்	சடங் 	இ .		



ழந்ைதக் 	அகர	 தலியின்	 தல்	சில
எ த் க்கள்	கற் த்	தரப்ப கின்றன.
உேலாகத்தாலான	ஒ 	பாத்திரத்தில்	ெநல்
விக்கப்பட் ,	அதில்	இந்த	எ த் க்கைள ம்

சில	மந்திரங்கைள ம்	உரக்கச்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட,	 ழந்ைத	எ கிற .

	

	

	

�������	-	யக்ேஞாபவீதம்	என் 	அைழக்கப்ப ம்	 ல்	அ	ணிவிக்கப்ப ம்
சடங் 	இ .	ஐந் 	வய 	அைடவதற் 	 ன்	ஆண்
ழந்ைதக் 	உபநயனம்	ெசய்யப்ப கிற .	 யிடப்பட்ட
ப் ரி	 ெலான் 	இடம்	வலமாக	ேதாளில்

அணிவிக்கப்ப கிற .	பிரம்ேமாபேதசம்	என்
ெசால்லப்ப ம்	காயத்ரி	மந்திேராபேதச ம்	அளிக்கப்
ப கிற .	உபநயனம்	என்ற	ெசால்லின்	ேவரைசகள்,		

உப	என்பதன்	ெபா ள்	–	அ கில்;	நயனம்	-	ெகாணர்தல்,
என்ற	ெபா ள்	உள்ளைவ.	எனேவ	உபநயனம்	என்றால்	 ழந்ைதைய	 	அல்ல
ஆசிரியரிடம்	அைழத் ச்	ெசன் 	 ைறயான	கல்வி	 கட் தல்	என்
ெபா ள்ப ம்.	பிரம்ேமாபேதசம்	 ந்தபின்	உபநயனம்	அளிக்கப்ப கிற .	இ
அவ க் 	இன்ெனா 	கண்	ெகா த் ,	 திய	பிறவி	அளிப்பதாக	நம்பப்ப கிற .

�������������	-	ேவதக்கல்வியின்	 வக்கம்.	இந்தச்	சடங் க் ப்பின்
ழந்ைதக் 	ேவதங்க ம்	உபநிடதங்க ம்	கற்பிக்கப்ப கின்றன.

லவாச ம்	இனி	 வங் கிற .		

	

	

	

	

	

	

	

����������	-	ெபண்ணின்	 தல்	மாதவிடாயின்	ேபா 	நடத்தப்ப ம்



சடங் .	இ 	ெதாடர்பாக	எண்ணற்ற	சடங் க ம்
பழக்க	வழக்கங்க ம்	உண் .	

	

	

	

	

	

	

	

	

������������	-	பிரம்மச்சரிய	ஆசிரமம்	என் 	ெசால்லப்ப ம்	மாணவ
ப வம்	நிைறவைடவைதக்	 றிக் ம்	சடங் 	இ .	

�������	-	தி மணச்	சடங் .	ஆ ம்	ெபண் ம்
மன 	அளவி ம்	உடல்	அளவி ம்	 வதற் 	சமய
அந்தஸ் 	ெகா க் ம்	 னிதச்	சடங் 	இ .	வாழ்வில்
வளர்ச்சி	காண	இ 	ஒ 	தளம்	அைமத் க்
ெகா க்கிற .	தி மணம்,	 லன்	இன்பங்கைளத்
ய்ப்பதற்கான	மட்டமான	ஏற்பா 	அல்ல.	காம

விைழ க் 	நிைற 	கா ம்ேபாேத,	இல்லற	வாழ்வின்
ெபா ப் கைள ம்	கடைமகைள ம்	சமபங் 	பகிர்ந்
ெகாள்ள ம்	அறி த்தப்ப கிற .	மி க	இச்ைசகைளக்	கட் ப்ப த்தி
உயர்வான	ேநாக்கங்கைள ம்	அ பவ	யதார்த்தங்கைள ம்	ேநாக்கித்	தி ப்பி,
நான் 	 ஷார்த்தங்கள்,	அல்ல 	இந் 	ச கத்தின்	நான் 	இலட்சியங்கைள
அைடய	விவாகேம	 தல்	ப .		ச க	ஒ ங் 	நலைனக்	காக்க ம்	தி மண
அைமப் 	உத கிற .	



�����������	-	நீத்தார்க க்காகச்	ெசய்யப்ப ம்	சடங் .	மரண	தினச்
சடங் கள்	மட் மல்ல,	இறந்தவர்க க் ம்	பிற	ேதவைதக க் ம்	அளிக்கப்பட
ேவண் ய	ஸ்ரார்த்தங்கள்	என்ெனன்ன	என் 	ெவவ்ேவ 	சாஸ்திரங்களில்	இந்த
சம்ஸ்காரம்	 றித் 	விளக்கமாக	விவரிக்கப்ப கின்றன.
	

இைவ	தவிர	 க்கியமானைவ

���	������	–	55	ஆவ 	பிறந்த	தினம்	–	உடல்	நல க்காக	
����	��	������	-60	ஆவ 	பிறந்த	தினம்	(60	வய 	ஆரம்பம்	–	சினம்
தவிர்த்தல்)	
�������	����	��������-	61	ஆவ 	பிறந்த	தினம்	

���	��	������	—	70	ஆவ 	பிறந்த	தினம்	
�����	��	������	–	75	ஆவ 	பிறந்த	தினம்	
����	������	–78	ஆவ 	பிறந்த	தினம்	

���	������	������	–	ேபர க் 	ஆண் ழந்ைத	பிறந்த டன்.	அப்ேபா
கனகாபிேஷக ம்	ெசய்வர்.	
����������	–	80	ஆண் 	8	மாதம்	 ந்த	பின்னர்		ஆயிரம்	பிைற
கண்டவர்	
������������	������	–	85	ஆவ 	பிறந்த	தினம்	

�������������	:	100	வய 	 .	கனகாபிேஷகம்	

	

	



	13.2	���������	��������

	

சஷ் யப்த	 ர்த்தி	என்ப 	ெபா வாக	60	வய 	 ர்த்தியா ம்	தினத்தன்
ெகாண்டாடப்ப கிற .	இதற் ,	எண்ணிக்ைகயில்	தமிழ்	வ டங்கள்	60
என்பைத ம்,	அந்த	60	வ ட	 வில்	நம்	ெஜன்ம	நட்சத்திர ம்	திதி ம்
இைணந் 	வ பைத ம்	காரணமாக	 றிப்ப்பி கின்றனர்.		
"ஆதிெபௗதீகம்	-	இயற்ைக,	ஆதிைதவீகம்	–	ெதய்வ	 ற்றம்,	ஆதிஆத்மீகம்	–
கர்மா	"	ஆகிய	 ன் 	வழிகளில்	தீயபலன்கள்	வ கின்றன.		ேசர்கின்றன.

	

இயற்ைக,	ெதய்வ	 ற்றம்,	தன்	ெசயலால்	ஏற்பட்ட	பாவகாரிய	பலன்கள்	ஆகியைவ
வந் 	தீயபலன்கைளக்	ெகா க்காமல்	இ க்க ம்,	அதிலி ந் 	தன்ைனக்
காத் க்	ெகாள்வதற்காக ம்	அவன 	60	மற் ம்	70	வய ,	80	ஆம்	ஆண்
நிைற ,	100	ஆம்	ஆண் 	நிைற 	ஆகிய	காலகட்டங்களில்	அதற் ரிய	சாந்தி
சடங் கைள	ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் 	இந் 	மதம்	வலி த் கிற .



அ பதாம்	கல்யாணம்	ெசய்வதால்
1.	நாம்	நம்	நிைறவான	கர்ம	வாழ்க்ைக	வாழ்ந்தைத	அறிவிக்கிேறாம்.

2.	கர்மத்தின்	காரணமாக	நாம்	ெசய்த	பாவங்க க் 	வ ந்தி,	பரிகாரம்	என்ற
ெபயரில்	மனைத	 த்தமாக்கிக்	ெகாள்கிேறாம்
3.	இனி	தர்ம	வழியிலான	ெபா வான	வாழ்க்ைகைய	அைமத் க்	ெகாள்ள
உ திெகாண் 	இவ்வள 	காலம்	 ட	வந்த	மைனவிைய	மீண் ம்	மணந்
இவ்வள 	காலம்	கடைமகளினால்	தர யாத	நல்லற	வாழ்ைவ	த கிேறாம்.

	

	

	

	



	13.3	����������

	

சதாபிேஷகம்	ெசய்ய	ேவண் ய	நாைள	கணக்கி ம்	 ைறைய	காண்ேபாம்.
ஒ வரின்	பிறந்த	ேததி,	நட்சத்திரம்,	திதி	ஆகியவற்ைற	 றித் க்	ெகாள்ள ம்.
பிறந்த	நாளிலி ந் 	அ த் 	வ ம்	' க்ல	ப 	 வித்ைய'	திதிைய
றித் க்ெகாள்ள ம்.	இ 	 தல்	பிைற	நாளா ம்.	இதிலி ந் 	1008	வ 	பிைற

நாைள	கணக்கிட ம்.
	

அதாவ 	1007	*	29.53	=	29736.71	நாட்களா ம்.	.	இைத	 தல்	அமாவாைச
கழிந்த	பின்	வளர்பிைறயில்	வ ம்	' க்ல	ப 	 வித்ைய'	நாளில்	இ ந் 	 ட்ட
1008	வ 	பிைற	நாைள	ெதரிந் ெகாள்ளலாம்.	அதன்	பிற 	வ ம்	ெஜன்ம
நட்சத்திர	நாளில்	சதாபிேஷகம்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	ஆயிரம்	பிைறகண்ட
அைனவ ம்	ெதய்வங்க க் 	இைணயாக	வணங்கத்	த ந்தவர்	ஆவர்.
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கர்மங்கள்	அல்ல 	ெசயல்கைள	காம்ய	கர்மம்,	நிசித்த	கர்மம்,	நித்ய	கர்மம்,
ைநமித்திக	கர்மம்,	பிராயசித்த	கர்மம்	என	ஐந் 	வைகயாக	ேவதங்க ம்
ேவதாந்தச்	சாத்திரங்க ம்	வைகப்ப த்தி ள்ளன.		

�����	������		என்ப 	ேவதத்தில்	 றியப ,	ஒ 	மனிதன்,	தான்	வி ம் ம்
பயன்	க தி	ெசய் ம்	ெசயேல	காம்ய	கர்மம்	என்பர்.	எ த் க்காட் :	ெசல்வம்,
ழந்ைதகள்,	பதவி,	பட்டம்,	 கழ்,	இன்பம்,	மைழ,	ெசார்க்கம்,	ேம ம்	வி ம்பிய

ேவண் தல்கள்	நிைறேவறச்	ெசய் ம்	ேவள்விகள்,	 ைசகள்
	மற் ம்	விரதங்கள்	காம்ய	கர்மம்	என் 	அைழக்கப்ப கிற .	

�������	������		நித்திய	கர்மம்	ஒ 	மனிதன்	நாள்ேதா ம்	ெசய்ய
ேவண் யைவயாக	ேவத	ேவதாந்த	சாத்திரங்களில்	 றப்பட்ட	ெசயல்கேள
(க மங்கள்)	நித்திய	கர்மம்	ஆ ம்.	எ த் க்காட் :	அதிகாைல,	நண்பகல்
மற் ம்	மாைல	ேவைளகளில்	காயத்திரி	மந்திரம்	 றி	சந்தியாவந்தனம்	ெசய்தல்,
அக்கினி	ேஹாத்திரம்	எ ம்	சி 	ேவள்வி	ெசய்தல்	மற் ம்	பஞ்சமகா
யக்ஞம்	ெசய்தல்.	
�������	������	நிசித்த	கர்மம்	எனில்	ேவத	ேவதாந்த
சாத்திரங்களில்	ஒ 	மனிதன்	ெசய்யக் டாத,	தவிர்க்க	ேவண் ய	ெசயல்கைள
நிசித்த	கர்மம்	என்பர்.		

எ த் காட்டாக	ம 	பானம்	 த்தல்,	விபச்சாரம்	ெசய்தல்,	ெபாய்	 தல்,
தி தல்,	பிறர்க் 	ெசால்,	ெசயல்	மற் ம்	உடல்	 லம்	 யரமைடயச்	ெசய்தல்
ேபான்றைவகேள	நிசித்த	கர்மம்	ஆ ம்.
���������	������		ைநமித்திக	கர்மம்	எனில்	ஒ 	ேநாக்கத் டன்

ய	அல்ல 	காரணத் டன்	 ய	ெசயேல	ைநமித்திக	கர்மம்	ஆ ம்.	ஏதாவ
ஒ 	தனிப்பட்ட	ேநாக்கம்	அல்ல 	காரணத்தினால்	ெசய்யத்	தக்க	கர்மம்
ைநமித்திக	கர்மம்	ஆ ம்.	எ த் க்காட் :	ேவதத்தில்	 றியவா 	 ழந்ைத
பிறந்த டன்	ெசய் ம்	ஜாேதஷ் 	யாகம்	அல்ல 	ஜாதகர்மா	மற் ம்	உபநயனம்
ேபான்ற	கர்மங்கள்	ைநமித்திக	கர்மங்கள்	ஆ ம்.	ேம ம்	அமாவாைச,
ெபௗர்ணமிகளில்	ெசய்ய	ேவண் ய	யாகங்கள்,	சிரார்த்தம்	ேபான்ற	கர்மங்கள்
ைநமித்திக	கர்மங்களின்	வைககள்	ஆ ம்.	
������������	������		பிராயச்சித்த	கர்மம்	என்ப 	ஒ 	மனிதன்

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95_%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9E%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D


தான்	ெசய்த	பாவத்ைத	நீக்கிக்	ெகாள்வதற் 	அல்ல 	 ைறத் க்	ெகாள்வதற்
உ ைணயாக	உள்ள	சாந்திராயணம்	ேபான்ற	யாகங்கள்	ெசய்வைத	பிராயச்சித்த
கர்மம்	என்பர்.	 ற்பிறவியில்	ெசய்த	தீய	ெசயலின்	பலன்தான்	பாவம்	ஆ ம்.
இப்பாவத்தின்	விைள தான்	 யரம்,	ேவதைனகைள	ஏற்ப த் கிற .	பாவம்
ெசய்தவன்	அதன்	விைள களிலி ந் 	தப்பித் க்	ெகாள்ளேவண் ம்
எனில்,	ேவதாந்த	சாத்திரங்கள்	வ த் ள்ள	பாவத்ைத	நீக் ம்	பிராயசித்தக்
கர்மங்கைள	ெசய்ய	ேவண் ம்.	
த மசாத்திர	 ல்களில்	பலவிதமான	பாவங்க ம்	அதற் ரிய
பிராயச்சித்தங்க ம்	விவரிக்கப்பட் ள்ள .	எ த் க்காட் கள்:	அகமர்ஷணம்,
அதிக் ச்சரம்,	அர்த்தக்கி ச்சரம்,	ேகாவிரதம்,	சந்திராயணம்	எ ம்	விரதங்கேள
பிராயச்சித்த	கர்மங்கள்.

	

	

	

	

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D


15.		����	�������	3	:
	�����������

	

(1)	������	�������	-	நல்ெலா க்கனாக	இ க்கின்ற	பிரம்மச்சாரிையத்
தானாகேவ	அைழப்பித் 	அவைன	 தன	வஸ்திரத்தால்	( த்தாைடகளால்)
அலங்கரித் ,	கன்னிைகைய ம்	அப்ப ேய	 தன	 ஷண	அலங்காரம்
(ெபண்ைண ம்	நைக,	ஆைடகளால்	)	ெசய்வித் 	அவ்வர க் 	அவைளத்
தானம்	ெசய்வ 	பிராம்மம்	ஆ ம்.	(ெபண்	வீட் ல்	தி மணம்	நடக் ம்)

(2)	�����	�������	-	தனக் ப்	 ேராகிதனாக	இ ப்பவ க் 	தன்
ெபண்ைண	அலங்கரித் க்	ெகா ப்ப 	(ெபண்	வீட் ல்	தி மணம்	நடக் ம்)	

(3)	���������	�������	-	ஒ 	பிரம்மசாரிைய	அைழத் ப்	 சித் த்
தன்	ெபண்ைணத்	தானம்	பண் ம்ேபா 	நீங்கள்	இ வ ம்	த மம்	ெசய் ங்கள்
என் 	ெகா ப்ப .	ெபண்ணின்	தந்ைத	ேகட் ம்	பணத்ைதக்	ெகா த் ,
ெபண் க் 	நைககள்	வாங்கிப்	ேபாட் க்	கல்யாணம்	ெசய் 	ெகாள்வ .		

(4)	�����������		-	தான்	ெசய்ய	ேவண் ய	யாகாதி	கர்மங்க க்காக
வரனிடத்தில்	ஒன் 	அல்ல 	இரண் 	ரிஷபங்கைள ம்	(காைள	மா )
ப க்கைள ம்	வாங்கிக்	ெகாண் 	கல்யாணம்	ெசய் ெகா ப்ப 	(மாப்பிள்ைள
வீட் ல்	தி மணம்	நடக் ம்)	

(5)	��������	�������		-	ஸ்த்ரீ ம்	 ஷ ம்	ஒ வ க் 	ஒ வர்
ஆைசயால்	மனம்	ஒத் ச்	ேசர்தல்	(காதல்	தி மணம்)	

(6)	�����������		-	ஆ ரம்	(அ ரர்	ேபான்ற)	வைகக்	கல்யாணங்களில்
வீரதீரச்	ெசயல்கள்	ெசய்ேவா க் ப்	ெபண்	ெகா ப்பர்.	காைள	அடக்கல்,
யம்வரப்	ேபாட் கள்	இதில்	அடக்கம்.	

(7)	������	�������		-	ஒ வன்	தன்	பலத்தினால்	கன்னிைக	(ெபண்)
அ ம்ேபா 	அவள்	வீட் னின் ம்	அவள 	பந் க்கைள	(ெசாந்தக்காரர்கள்)	
அ த் ம்,	ெகான் ம்	வலிைமயால்	ெகாண் ேபாவ



(8)	�������	-	ஒ 	கன்னிைக	 ங்ைகயில்,	தன்ைன	மறந்தி க்ைகயில்,
ைபத்தியமாய்	இ க்ைகயில்	அவைள	மைனவியாக்கிக்	ெகாள் தல்.	
	

தலா ம்	ஒப் க்	ெகாள்ளப்பட்ட	வைககள்.	கைடசி	இரண் ம்	ெபற்ேறார்	சம்மதம்
இ ப்பின்	ஒப் க்	ெகாள்ளப்ப ம்.	ஆனால்	தண்டைன	உண் .	ெபற்ேறார்	மற் ம்
மணமகள்	சம்மதம்	ெபற	இயலாவி ன்	தி மணம்	ெசல்லா .
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ரிஷிக க் 	பிரமச்சரியத்ைத ம்,	ெதய்வங்க க் 	யாகங்கைள ம்,
பித் க்க க் 	வம்சத்ைத ம்,		உயிர்க க் 	நன்ைம ம்,	அதிதிக க் 	உண ம்
அளித்தல்	ஒவ்ெவா 	மனிதனின்	ஐம்ெப ங்கடைமகளாகக்
ெகாள்ளப்ப கின்றன.	இந்த	ஐம்ெப ங்கடைமகைள ம்	இல்லறத்தான்	மட் ேம
ெசய்ய	 ம்.	மற்ற	வழிகளில்	வாழ்ேவார்	இக்கடைமகைளச்	ெசய்தல்	இயலா .

இந் 	சமய	பண்பாட் ன்ப 	ெதால்காலம்	ெதாட்ேட	தின ம்	கைடபி க்க
ேவண் ம்	என் 	ெசால்லப்ப ம்	ஐந் 	கடைமக ம்	பஞ்சமகா	யக்ஞங்கள்	என்
அைழக்கப்ப கின்றன.	இைவ	அைனத் ம்	யாகங்கள்	என் 	ெசால்ல	 யா ,
இைவ	அைனத் ம்	அக்னி	வளர்த் 	ஆ தி	அளிப்பைவ	அல்ல.	ஆனா ம்	அைவ
யக்ஞங்கள்	என் 	அைழக்கப்பட	காரணம்,	இந் 	மதத்ைதச்	சார்ந்தவனின்
வாழ்வில்	அவற் க் 	அவ்வள 	 க்கியத் வம்	உள்ள 	என்ப தான்.

இைவ	 ைறேய
1.������	������	–	பிரம்மத் க் 	அளிக்கப்ப ம்	யாகம்	–	ேவதங்கள்
தத் வங்கள்	கற்றல்,	பிரசங்கங்கள்	ெசய்தல்	தவம்,	ேயாகம்	 தலியன	

2.���	������	–	ெதய்வங்க க் 	அளிக்கப்ப ம்	யாகம்	–	இைவ	 ைஜகள்
மற் ம்	யாகங்கள்	ஆ ம்	

3.���	������	–	அைனத் 	உயிர்க க் ம்	அளிக்கப்ப ம்	யாகம்	-	வாஸ்
ைஜ,	 ரிய	நமஸ்காரம்,	ப க்கள்,	பறைவகள்,	எ ம் கள்	என	பிற

உயிரினங்க க் 	அன்னமளித்தல்	 ஜித்தல்	
4.������	������	–	 தாைதயர்க க் 	அளிக்கப்ப ம்	யாகம்	–
சிரார்த்தம்	திதி	ேபான்றைவ	
5.�������	������	–	மனிதர்க க் 	அளிக்கப்ப ம்	யாகம்	–	தானம்,
தர்மம்	ேபான்றைவ	
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நாம்	கட க் 	ெசய் ம்	 ைஜ	 ைறகள்	உபச்சாரம்	என்ேற
அைழக்கப்ப கின்றன.	ெமாத்தம்	பதினா 	வைகயான	உபச்சாரங்கள்	உண் .
இவற்ைற	ேசாடச	உபச்சாரங்கள்	என்கிேறாம்.	இந்த	உபச்சாரங்கள்	ஒ 	வி ந்தினர்
நம்	வீட் ற் 	வந்தால்	நாம்	எப்ப 	எப்ப ெயல்லாம்	அவைர	உபசரிக்க	ேவண் ம்	என
நமக் ச்	ெசால்லித்த பைவ.
ஆவாஹணம்	:		வரேவற்றல்
பாத்யம்	:		கால்	க வ	நீர்	த தல்	
அர்க்கியம்	:		ைக	க வ	நீர்	த தல்
ஆசமனம்	:		அ ந்த	நீர்	த தல்
ஆசனம்	:		அமர	ஆசனம்	அளித்தல்	
அபிேஷகம்	:		 ளிக்க		ைவத்தல்
வஸ்திரம்	:		ஆைட	அளித்தல்
ஆபரணம்	:		ஆபரணங்கள்	அளித்தல்	
திரவியம்	:		ந மணப்	ெபா ட்கள்	ைநேவத்தியம்	:		உணவளித்தல்,	
தாம் லம்	:		தாம் லம்	அளித்தல்
சாமரம்	:		விசி தல்	
அர்ச்சைன	:		ேபாற்றிப்	 க தல்

பம்	:		 பம்	காட் தல்
தீபம்	:		ஆரத்தி	தீபங்கள்	காட் தல்
பிரார்த்தைன	:		ேகாரிக்ைககள்	ைவத்தல்
ஊஞ்சல்	:		உறங்க	ைவத்தல்

ேகாவிலில்	ெசய் ம்	 ைஜ	வழிபா கைள	உற் 	கவனித்தால்	ெபரியவர்கள்,
வி ந்தினர்,	 ழந்ைதகள்	ஆகிேயாைர	நாம்	எப்ப 	உபசரிக்க	ேவண் ம்	என்
கற் த்	த வதாகேவ	அ 	இ க் ம்.	ேகாவிலில்	ேசைவ	ெசய் ம்	ெபண்	என்றால்
கணவ க் 	ேசைவ	ெசய்வ 	எப்ப 	என்ப 	அவ க் 	அத் ப்ப .

ேகாவிலில்	கற் த்	த வ 	வாழ்க்ைகப்	பாடேம!!!
இந் 	மதத்தில்	கட ளைர	பைடத்தேத	மனித க் 	வாழ்க்ைகையச்
ெசால்லித்தரத்தான்.	 ட	நம்பிக்ைகைய	வளர்க்க	அல்ல
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பஞ்ச	 த்திரங்கள்	என்பைவ	நாம்	வாழ்வில்	உபேயாகம்	ெசய் ம்	ஐவைக
லாலான	கயி கள்	ஆ ம்.

������	

ேவதம்	ப க்க ம்,	ைவதீகக்	க மங்கைளச்	ெசய்ய ம்	ஒ வ க் 	அதிகாரம்
அளிப்ப 	 ல்	அணிவித்தல்	என்ற	சடங்கால்	ெசய்யப்ப கிற .	 ல்
இல்லாமல்	எந்த	விதக்	க மங்கைள ம்	ெசய்தல்	 டா .	இ 	உத்தரீயம்,
அதாவ 	ேமேல	அணி ம்	ஆைட	என் 	ெசால்லப்ப கிற .	

��������������

தாலி	என் ம்	தி மாங்கல்யம்	இரண்டாம்	 த்திரம்	ஆ ம்.	இ 	அைனத்
அறங்க க் ம்	ஆதாரம்	ஆவதாேல	இதற் 	மங்கல	 த்திரம்	என் ம்	ெபயர்.	
	

���	���������	

அைரஞாண்	கயி .	இ 	காப்பிற்காக	கட்டப்ப கிற 	என்றா ம்	இதற் ப்	பல
பயன்கள்	உண் .	

1.	மனிதன்	ஆைடயின்றி	இ க்கக்	 டா .	க 	 த்திரம்	இ ப் 	ஆைடயாகக்
க தப்ப கிற .

2.	 டலிறக்க	ேநாையத்	த க்கிற .	விஷக்க களின்	ேபா 	க பட்ட	இடத்தில்
உடன யாகக்	கட்ட	உத கிற .

�����	���������	

ைவதீகக்	காரியங்களில்	வலக்ைகயில்	கட்டப்ப வ .	கங்கணம்	கட் 	 வங்கிய
காரியத்ைத	 த் விட்ேட	ம ேவைல	பார்க்க	ேவண் ம்	என் 	உ தி	ெகாள்வ
ஆ ம்.
������	���������



கர்ப்பிணிப்	ெபண்க க் ப்	பிரசவ	காலத்தில்	 கப்	பிரசவத்திற்காக
லெதய்வத்ைதத்		தியானித் 	வயிற்றில்	கட்டப்ப ம்	கயி .	இ 	க ப்ைபக்

தாங் தலாக	அைமவதால்,	க ப்ைப	வாய்மீ 	அ த்தம்	தராமல்	காக்கிற .
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சீதளங்ேகா 	 யங்ைகக்	ெகாண்டார்தம்	தி ம க
சீதளங்ேகா 	 யாளர்	ேசய்	தனக் 	ஏ ளேதா
சீதளங்ேகா 	இனித ம்	என்பார்	ெதா ம்	ேதவிெப ம்
சீதளங்ேகா 	ெகா ேவள்	ம ரம்	சிைலயரேச

–-	அ ணகிரிநாதர்

சீதனம்	-	அதில்	என்னெவல்லாம்	இ க்கிற 	ெதரி மா?

தாய்மாமனின்	அன் ,	ெபற்றவர்களின்	பாசம்,	உைடயவரின்	ெப ைம,	உயர் .	ஒ
ம மகள்	தான்	ெகாண் 	வ கிற	சீதனத்தில்	இத்தைன ம்	ேசர்த் க்	ெகாண்
வ கிறாள்.
	

ஏன்	தாய்மாமன்?	சிற்றப்பன்	இல்ைலயா	என் 	ேகட்கலாம்.	ஆனால்	சிற்றப்பன்
அப்பனில்	அடக்கம்.	அம்மா,	அத்ைத	ஆகிேயார்	சீதனம்	ெகா ப்பதில்	அவர்கள்
தங்கள்	 ைணவர்க டன்	இைணந் 	வி கிறார்கள்.
தி மணத்தில்	நலங் 	ைவக் ம்	உரிைம	தாய்மாம க் ம்,	தாைர	வார்க் ம்
உரிைம	தந்ைதக் ம்	இ ப்பைத	 ட்பமாக	கவனித்தால்	அறியலாம்.

கன்,	யா க் 	ம கன்?	அவரிடம்	என்ன	இ க்கிற ?

தி மால்..	சீ	(ஸ்ரீ)	எனப்ப ம்	தி மகள்	வசிக் ம்	தளம்	ஆகிய	தாமைர	மற் ம்
ேகா 	எனப்ப ம்	சங்ைக	அவர்	தம்	ைகயில்	ஏந்தி	 ஜத்தின்	மீ 	ைவத்
ஓங்காரத்ைத	ெவளிப்ப த்த	தயாராகேவ	இ க்கிறார்.

அவ ைடய	அப்பனாகிய	சிவேனா,	சீதளம்	எனப்ப ம்	 ளிர்ச்சி	ெபா ந்திய
ேகா 	எனப்ப ம்
பிைறச்	சந்திரைன	தன்	 யில்	 ந்தி கின்றான்.

	

	



	

அப்ப ப்பட்ட	 க க் 	ெபண்தர	அவனிடம்	என்ன	ெசல்வம்	உள்ள 	என்
ேகட்கலா மா?

ச்சீ	என் 	ெவ க்கப்ப ம்	அ ெவ க்கத்தக்க	ெசல்வம்,		ேகா 	எனப்ப ம்
ற்றம்	மற் ம்	 ன்பத்ைதத்	த ம்	என் 	ெசால் ம்	பற்றற்ற	தளத்தில்	அதாவ

நிைலயில்	உள்ேளார்	வணங் ம்	வள்ளி	நாயகி	ெகாண் 	வந்த	ெப ம்	சீதனங்கள்
என்ன	ெதரி மா?
சீதளம்	-	ஊ 	ெகாம் .

ேகா 	-	மைல.	அவள்	 றிஞ்சி	நிலத்தவள்	அல்லவா.	மைலகள்	எல்லாம்
அவர்க க்ேக	உரிைம	உைடத் 	அல்லவா?

ெகா -	ேசவல்கள்.	 க க் 	உரிய	ெகா யில்	அைடயாளமாகிய	ேசவல்.
ேவன்	-	ேவல்.	 க க் 	அவன்	அன்ைன	அளித்த	சக்தி	ேவல்.
மா ரம்	-	அவன 	வாகனமாகிய	மயில்கள்.

ஏன்	இப்ப ப்	பட்ட	சீதனங்கள்?	இந்தச்	சீதனங்கள்	எதனால்	சிறப் ைடயைவ
ஆகின்றன?

ஊ ெகாம் களின்	ஓங்கார	ஓைச	உலகத்ேதா க் 	பிரணவம்	உணர்த் ம்.
கன்	எங்ேக	எனத்ேத ம்	அ யார்க க் ,	 ன் 	ேதா ம்	 மரன்	இ ப்பான்.

அவன்	ெகா கள்	ெப வதால்	உலெகங் ம்	அவன்	அ ளாட்சி	என	உற்சாகம்
ெபாங் ம்.
அவன்	பக்தர்கேளா	அதிகம்.	அவர்களின்	 ன்பங்க ம்	அேனகம்.	அத்தைன

	



ன்பங்கைளப்	ேபாக்க	அவ க் 	ஒ 	ேவல்	ேபா மா	என்ன?		அதனால்	பலப்பல
ேவல்கள்.	ேகாடா 	ேகா 	பக்தர்கைளக்	காக்க	அவன்	விைரந் 	ெசல்ல	ேவண்
இ க்கிற .	 கன்	பலராய்	மாறலாம்.	வாகனம்?	அதனாேலேய	பலப்பல
மயில்கள்.
சீதனம்	என்பைத	எவ்வள 	அழகாக	விளக்கி	இ க்கிறார்	பா ங்கள்.

தான்	வாழப்ேபா ம்	வீட் ல்	அதில்	வா ம்	உ ப்பினர்களின்	நன்ைமக் 	எ
எல்லாம்	ேதைவேயா	அவற்ைற	எல்லாம்	சீதனமாகக்	ெகாண் 	வ கிறாள்
ம மகள்.
அந்த	வீட் ல்	காெல த் 	ைவக் ம்	 ன்னேர	அந்தக்	 ம்பத்தின்	தாயாக
அவள்	மாறிவி கிறாள்.
ஒவ்ெவா 	மணமக ம்	-	மணமக ம்	அத்தைன	உற க ம்	மனதில்	ெகாள்ள
ேவண் ய	பக் வம்	இ .	இைத	உணர்ந் 	இல்	வளர்த் 	அறம்	வளர்த் 	வாழ்வ
நன் .	
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நிச்சயதார்த்தத்தி ம்,	சடங் களி ம்	ேதங்காய்	பழத்	தட் கள்	ைவப்பார்கள்.
அதில்	ேதங்காய்,	வாைழப்பழம்,	 ,	ெவற்றிைல	பாக் 	இைவ	இ க் ம்.	இைவ
ைறேய	இைல,	 ,	காய்,	கனி,	விைத	இவற்ைறக்	 றிக் ம்.	ஒ 	தாவரத்தின்

வாழ்க்ைகயின்	அைனத் 	ப திகைள ம்	 றிக் ம்	இ ,	 	வாழ்க்ைக
என்பைத	 றிக் ம்	அைடயாளம்.	
இதி ம்	எைதக்	ெகாண் 	 றிக்கிறார்கள்

ெவற்றிைலக்	ெகா யின்	ெப ம்பயன்	ெவற்றிைல
பாக் 	மரத்தின்	ெப ம்பயன்	பாக்
ெதன்ைனயின்	ெப ம்பயன்	ேதங்காய்

வாைழயின்	ெப ம்பயன்	பழம்
மல்லிைகயின்	ெப ம்	பயன்	

வாழ்க்ைகயின்	ஒவ்ெவா 	கட்டத்தி ம்	ெப ம்	பய ள்ளவராய்	இ த்தேல
நிைறவான	வாழ்க்ைக.	அதனாேலேய	இைவ	ெகாண் 	தாம் லத்	தட்
உ வாக் கிேறாம்.

இதனாேலேய	ஒவ்ெவா 	 ப	காரியங்களி ம்	 	வாழ்க்ைக	கண்ேணாட்டத்தில்
இச் பகாரியம்	ெசய்கிேறாம்	என்பதற்காகேவ	இந்தத்	தாம் லத்	தட்ைட	 ன்
ைவக்கிேறாம்.
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